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krebulSi Tavmoyrilia saqarTvelos turizmis erovnuli administraciis 
mier organizebuli Tbilisis konferenciis “turizmis ganviTarebis perspeq-
tivebi saqarTveloSi da strategiuli miznebi” finalur etapze gasuli 19 
naSromi. aseve regionuli konferenciis gamarjvebuli naSromebi.

konferenciis mizania studentebis inovaciuri ideebisa  da argumentire-
buli mosazrebebis warmoCena qveyanaSi turizmis politikis mimarTulebebsa 
da ganviTarebis perspeqtivebze.

 saqarTvelos turizmis erovnuli administraciis kvlevebisa da dagegmvis sammarTvelo
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   ისტორიული მემკვიდრეობა  როგორც 
ისტორიული           თავგადასავალი

ავტორი: ქეთი მაღრაძე
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

 ხელმძღვანელი: პროფესორი მედეა აბულაძე

აბსტრაქტი
წინამდებარე ნაშრომის განსახილველი თემაა ბუნებრივი 
და კულტურული მემკვიდრეობის რესურსების დაცვა, 
წარმოჩენა და მათი გამოყენებით ტურიზმში უნიკალური 
პროდუქტის   შექმნა. მხედველობაში გვაქვს მატერიალური 
კულტურის მხოლოდ ერთი ნაწილი: შუასაუკუნეების 
საფორთიფიკაციო ნაგებობები, რომელთა უმრავლესობა 
მიუვალობისა და კეთილმოუწყობლობის გამო ვერ 
ხვდება ტურისტულ მარშრუტებში. ჩვენი აზრით ამ სახის 
ისტორიული ნაგებობები უნდა მოეწყოს და ადაპტირდეს 
ისე, რომ თავისი თავის შენახვა და უზრუნველყოფა თვითონ 
შეძლოს, რადგან სახელმწიფოსთვის მათი რესტავრაცია და 
შემდგომ შენახვა, დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული. ამ 
მიმართულებით ჩავატარეთ კვლევა,  გავითვალისწინეთ სხვადასხვა 
ქვეყნების გამოცდილებაც და მივედით იმ აზრამდე რომ 
შესაძლებელია, ჩვენი ციხე-სიმაგრეები დაიტვირთოს ისეთი 
ფუნქციით, რომელიც მისი შენარჩუნებისა და ადაპტაციისთვის 
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იქნება და თან ჩაერთვება 
სხვა სფეროს განვითარებაშიც. კლდეზე ნაგები, მიუვალი 
ციხე-სიმაგრისთვის ასეთი იქნება მეკლდეურობა. ეს აზრი 
განვიხილეთ ერთ-ერთ მეკლდეურ-მცოცავ ინსტრუქტორთან. 
ნაშრომში გათვალისწინებულია მისი რჩევები და მითითებები.
 
შესავალი
როგორც არ უნდა გვიყვარდეს ჩვენი კულტურა, გვესმოდეს 
მისი მნიშვნელობა და ვაფასებდეთ, ძნელია ისეთივე 
მასშტაბური აღფრთოვანება და ინტერესი გამოიწვიოს, 
როგორც სხვა ძველმა კულტურებმა. კოლიზეუმის, 
პართენონის, პეტრას თუ პირამიდების მნახველს, 
ძნელია შესთავაზო ისეთი რამ, რითაც გააოცებ და თავს 
დაამახსოვრებ. აქ ჩამოსული ტურისტისთვის სანახავი, 
მთის რამდენიმე ძველი დასახლების გარდა, უმეტესად 
საეკლესიო არქიტექტურაა. შესანიშნავი საეკლესიო 
არქიტექტურა გვაქვს, მაგრამ ნაკლებად თვალისთვის 
სასეირო. თუ დამთვალიერებელი ხელოვნების ისტორიკოსი, 
არქიტექტურის თეორიის მცოდნეა, მაშინ მცხეთის ჯვარი, 
ოქროს კვეთის ჰარმონიული პროპორციებით, ისეთივე 
აღფრთოვანებას გამოიწვევს მასში, როგორსაც პართენონი, 
მაგრამ მნახველთა დიდი უმრავლესობა სპეციალისტი არაა. 
ისინი უბრალოდ თავგადასავალს ეძებენ. ჩვენს ქვეყანას, 
ჩვენი აზრით, შეუძლია ისეთი თავგადასავლის შეთავაზება, 
რაც სხვა ქვეყნებს ნაკლებად, ან საერთოდ არ ექნება. 
პროექტის მიზანია, შუასაუკუნეების თავდაცვითი 
ნაგებობების ადაპტირება და ახალი სიცოცხლის მინიჭება, 
დღევანდელობაზე მორგება და ტურისტულ პროდუქტად 
ქცევა. რა თქმა უნდა, საფორთიფიკაციო ნაგებობები 
ყველგანაა და შეიძლება გაცილებით გრანდიოზულებიც, 
მაგრამ მათგან აქაური, თავისი უნიკალური მდებარეობით 
გამორჩეულია. ბევრი ციხე-სიმაგრე ძნელად, ან სრულიად 
მიუდგომელ კლდეზეა აგებული, რის გამოც ვერ ხვდებიან 
ტურისტულ მარშრუტებში და სრული უყურადღებობის გამო 
ინგრევა და იკარგება. ჩვენ შეგვიძლია ციხეები მათი ასეთი 
მდებარეობის წყალობით სხვადასხვა კულტურული თუ 
სპორტული ღონისძიებების არეალად ვაქციოთ, რაშიც 
აქტიურად ჩაერთვება ადგილობრივი მოსახლეობაც. 
ვიცით, რომ შენობა, როცა იქ არავინ ცხოვრობს, როგორც 
არ უნდა იზრუნონ მასზე სახელმწიფო უწყებებმა, მალე 
ინგრევა, ამიტომ ევროპულ ქვეყნებში, ხშირია შემთხვევა 
მსგავსი მემკვიდრეობის კერძო საკუთრებაში გადაცემისა, 
იმ პირობით, რომ პატრონი მოუვლის და თვითნებური 
ჩარევის გარეშე, შეუნარჩუნებს სახეს, გარკვეულ დროს 

კი მნახველსაც მიიღებს. ამის კარგი მაგალითია ცნობილი 
მთამსვლელის რეინოლდ მესნერის შემთხვევა, საიდანაც 
გაჩნდა ეს იდეა. მან სამხრეთ ტიროლში, XIII ს-ის 
ციხესიმაგრე შეიძინა, სახეცვლილების გარეშე მოაწყო და 
სამი სეზონი იქ ცხოვრობს, გაზაფხულზე და შემოდგომით 
იღებს დამთვალიერებელს. იქაური ფერმერების 
შთამომავლებიც დაბრუნდნენ და თითქმის დაცლილი 
სოფელიც გამოცოცხლდა. სახელმწიფოსაც არ უწევს 
ზედმეტი დანახარჯების გაწევა ძეგლის სარესტავრაციოდ 
და შესანარჩუნებლად. 

1.  პრობლემა:  შუასაუკუნეების  გაუკაცრიელებული 
საფორთიფიკაციო  ნაგებობები
საქართველოში ციხე-სიმაგრეები დღეს სრულიად 
უყურადღებოდ არიან მიტოვებული და ზიანდება ბუნებრივი 
პირობებით ან განძის მაძიებელთა ვანდალური ქმედებებით. 
ციხე-სიმაგრეები ადრე თუ ქვეყნის დაცვის საქმეში საიმედო 
საყრდენი იყო, ახლა სრულიად უქმად უფუნქციოდ დგანან. 
ადგილობრივებს ხშირად ან საერთოდ არ ესმით მათი 
მნიშვნელობა, ან თუ ესმით, არ იციან როგორ მოუარონ. 
ნებისმიერი ქმედება ხშირად გაუაზრებელია და პირუკუ 
სავალალო შედეგი მოაქვს. არც სახელმწიფოს აქვს რესურსი 
რეგულარულად მათ სარესტავრაციოდ. ნარესტავრაციები 
ძეგლის შემთხვევაშიც არ გვაქვს გარანტია რომ ხშირი 
მნახველი ეყოლება. თუკი ციხეებს ხელშეუხებელ 
მემორიალებად შევინახავთ, როგორც წინაპართა ოფლითა 
და სისხლით ნაჟღენთ კედლებს და მიწას, არასწორი და 
უშედეგო იქნება, მაშინ როცა შეგვიძლია გვერდზე გადავდოთ 
ასეთი რომანტიული დამოკიდებულება, რომლითაც მხოლოდ 
ვაზარალებთ და ნგრევისთვის ვწირავთ, მათ ახლებური 
დატვირთვა  მივცეთ  და  ქვეყნისთვის  შემოსავლის  წყაროდ  ვაქციოთ. 
 

2.   გამოსავალი: ციხე-სიმაგრეებზე მეკლდეურთა ბანაკების 
მოწყობა   
ევროპაში შუასაუკუნეების მრავალი ციხე-სიმაგრე ირიცხება 
კერძო მფლობელობაში, მათ შორის იუნესკოს 
მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შესულებიც. ისინი 
სასტუმროებადაა ქცეული და დამსვენებელს თანამედროვე 
კომფორტის საშუალებებთან ერთად შუასაუკუნოვანი ყოფის 
გაზიარებას და ასე დროში მოგზაურობას სთავაზობენ. 
ზოგიერთი ყოველწლიურად რაინდთა ტურნირსაც აწყობს. 
მსგავსი გამოცდილება ჩვენც შეგვიძლია გავიზიაროთ. 
თუმცა ჩვენთან, რაც არ უნდა კეთილმოაწყო, არწივის 
ფრენის სიმაღლეზე აღმართულ კოშკებში ცხოვრებას 
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ვერავის მოთხოვ. გარდა ამისა, ჩვენში ციხე-სიმაგრეებს 
არ ყავთ კერძო მფლობელები, როგორც ევროპულ ციხეებს 
ყავთ თავისი მემკვიდრეები. ეს თან ცუდია და მეორეს 
მხრივ კარგიცაა, შესაძლებლობას გვაძლევს რომ ისინი 
ახლებურად ჩავრთოთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. თუ 
ევროპულ ციხე-სასახლეებში უმეტესად სასტუმროებია, 
ჩვენებურ ციხეებზე გაცილებით რთული იქნება მათი 
მსგავსის მოწყობა და ამიტომ ჯობია კერძო პირის ნაცვლად, 
შეთანხმებით გადაეცეს მეკლდეურობის ფედერაციას, 
რომელსაც შევთავაზებთ სამი სეზონის განმავლობაში 
ბანაკების მოწყობას და სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვა-
განხორციელებას, ასაკის მიხედვით თინეიჯერებისა და 
ზრდასრულებისთვის. ციხის ტერიტორია გაიწმინდება და 
ბანაკისთვის ხის მარტივი კონსტრუქციის კოტეჯები  მოეწყობა. 
კლდე მოისინჯება და შეფასდება სპეციალისტების მიერ, თუ 
კლდე ამის საშუალებას მოგვცემს, მოეწყობა სხვადასხვა 
კატეგორიის საცოცი ბილიკები სირთულის მიხედვით, 
რათა საწვრთნელ აქტივობებში, აქაური და სხვა ქვეყნების 
ფედერაციებთან შეთანხმებით ჩამოსული მეკლდეურების 
გარდა, სურვილისამებრ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებსაც 
შეეძლოთ მონაწილეობის მიღება. 

მრავალ ომგადახდილი ციხის ისტორიის ალეგორიული 
გაცოცხლება იქნება ის, რომ წელიწადში ერთხელ 
გაიმართება ბრძოლა მის დასაპყრობად. აქაური და სხვა 
ქვეყნების მეკლდეურები ან გუნდები შეეჯიბრებიან 
ერთმანეთს დროშის მოსაპოვებლად, გამარჯვებულის 
სახელი დაერქმევა ციხეს იმ წლის განმავლობაში, 
მომდევნო წელს კი (სურვილის შემთხვევაში) მოუწევს 
ბრძოლა სახელის შესანარჩუნებლად. ძალების მოსინჯვა 
შეეძლებათ მოხალისეებსაც. ნებისმიერი მსურველი, 
ტურისტი თუ ადგილობრივი  შეეჯიბრება ,,ციხისთავის“ წოდების 
მოსაპოვებლად. ეს სახალისო თავგადასავალი მიმზიდველი 
იქნება ახალგაზრდა ტურისტისთვის და თან კულტურული 
ძეგლის ისტორიული მნიშვნელობა, რომლისთვისაც 
იბრძოლებ, ცოცხალი და უფრო ღირებული გახდება. 

დღესდღეობით სოფლად თითქმის არ ხორციელდება 
კულტურული აქტივობები. რეგიონის ახალგაზრდებისთვის 
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მათთვის უცხო, საინტერესო 
აქტივობის გაჩენა, რადგან იქაური ახლგაზრდების 
ყოველდღიურობას მეურნეობა, მესაქონლეობა წარმოადგენს. 
მათთვის ასეთი უცხო და მიმზიდველი მეკლდეურობა იქნება. 

კლდეზე ცოცვა ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე მომხიბვლელი 
სპორტის სახეობა და დასვენების საშუალებაა. მთის 
სასტუმროები დამსვენებელს სთავაზობენ პარკებს, სამოთხეს 
ცოცვისთვის. პროფესიონალების გარდა, რომელთათვისაც 
სხვადასხვა სირთულის საცოცი გზებია დაკვალული, ჩადიან 
მოყვარულები, ხშირად ოჯახები და დასვენების დღეებს 
ერთად სპორტულ თავდასავალში ატარებენ. საქართველოში 
მეკლდეურობას საუკუნოვანი ტრადიცია ქვს და შეგვიძლია 
ერთ-ერთ ტურისტულ პროდუქტად შევთავაზოთ აქაურ 
დამსვენებლებს და ჩამოსულ სტუმრებს. არის რამდენიმე 
ადგილი სადაც მეკლდეურები მიდიან ,სხვადასხვა აქტივობებს 
გეგმავენ და ახორციელებენ, მაგრამ ეს არაა საყოველთაო 
ხასიათის, გათვლილია მხოლოდ პროფესიონალებზე, 
მაგალითად ბირთვისის ციხე და მისი კლდოვანი შემოგარენი. 
კაცხის სვეტის მიმდებარე კლდოვანი მასივი, მაგრამ 
რადგან მონასტრის სიმშვიდეს მეკლდეურთა ხმაური 
არღვევს, სვეტის მიმდებარე ტერიტორია უკვე მონასტერმა 
მიიერთა და მეკლდეურთა საქმიანობა მნიშვნელოვნად 
შეფერხდა. საცოცად სვანური კოშკებიც მიმზიდველია 
ტურისტებისთვის. თუმცა მთელი ეს აქტივობები 
ნაკლებად ემსახურება ტურისტების მოსაზიდად ისტორიული 
მემკვიდრეობის ადაპტაციას. ამ მხრივ კი მეკლდეურთა ციხე-
ბანაკები სულიად ახალი უნიკალური პროდუქტი იქნება.

3.მაგალითები, სადაც შესაძლებელია ამ იდეის რეალიზება

აღნიშნული პროექტის განხორციელება უფრო 
სასარგებლო იმ რეგიონებში იქნება სადაც არაქართული 
მოსახლეობაა. ასე აქედან ჩასული და იქაური 
ახალგაზრდების დამეგობრებაც შედგება. ერთ-ერთი 
ინსტუქტორის რჩევით, საამისოდ იდეალური ადგილია 
ხულუტის ციხე, რომელიც მდებარეობს თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფელ ტანძიასთან ახლოს.

ძეგლი მოიცავს კლდოვან მასივზე დამყარებულ გალავნით       
მოზღუდულ ხუთ კოშკს, რომელნიც კლდის ძირას 
გაშლილ მინდორს და მინდვრის გაღმა მდინარე ხრამს 
(ქციას) გადაჰყურებენ. ციხეს ერთ მხარეს ტყე აკრავს. 
საბანაკედ შესანიშნავი ადგილია და კლდე საცოცად 
გამოსადეგია, იძლევა საშუალებას რამდენიმე კატეგორიის 
ბილიკი მოეწყოს. კოშკები, რომელთაც თავის დროზე 
სათავდაცვოს გარდა უპირველესად საცხოვრებელი 
ფუნქცია ჰქონდათ, გაიწმინდება და ხის კონსტრუქცია 
მოეწყობა. კედელში ჩაშენებული ბუხრებიც გამოსადეგია. 
ციხეს განსაკუთრებულს ხელსაყრელი მდებარეობა ხდის, 
ნაკლებადაა ცნობილი მისი ისტორია, რისი ხაზგასმა და 
პიარიც მნიშვნელოვანი იქნება. მხოლოდ ვიცით რომ 
ბარათაშვილების საკუთრება იყო. 

მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია გამოვარჩიოთ რამდენიმე ციხე 
მნიშვნელოვანი თავისი მდებარეობით, ისტორიითა 
და ლეგენდებით, რომელიც თავის თავს გააპიარებს, 
დაახლოებით ისე ტურისტების მისაზიდად შვეიცარიის 
ერთერთი ციხე - სიმაგრე - სასტუმროს ,,კიონიგშტაინის“ 
სარეკლამო ტექსტი რომ იწყება, ესტუმრეთ ბოჰემიურ 
საქსონელ მეფეთა რეზიდენციას... ჩვენთან კი მსგავსი 
ტექსტი შეიძლება ასე დაიწყოს - ესტუმრე და დაიპყარი 
უძლიერესთაგან აუღებელი ციხე-სიმაგრე... მიმზიდველი 
უნდა იყოს დაიპყრო ის ციხე და ეწოდოს შენი, ან შენი ქვეყნის 
სახელი, რომელიც მონღოლებმაც ვერ აიღეს. მაგალითად 
ხორნაბუჯი, თუმცა ,,არწივის ხეობაში“ საცოცად საფრთხე 
ზაფხულის გველებია, მაგრამ აქაც შეიძლება მოინახოს 
გამოსავალი.

ასევე კარგი ვარიანტია მეათე საუკუნის კვარას ციხე, 
ამბროლაურის რაიონში, სხვავასთან ახლოს, სადაც 
სპელეოლოგებისთვის მღვიმეებიცაა. აჭარის მთიანეთში 

გამოვარჩევთ ხიხანის ციხეს, ხულოს რაიონიდან. ის ციცაბო 
კლდეზე მეათე საუკუნიდან მოყოლებული რამდენიმე 
ეტაპად შენდებოდა და დღეს მისი ნაშთები რამდენიმე 
ჰექტარს მოიცავს, აქედან მხოლოდ მცირე ნაწილია 
მოვაკებული დანარჩენი დამრეც ფერდობზეა.
 
ამ პროექტისთვის საინტერესოდ გამოიყურება მეცამეტე 
საუკუნის ოქროს ციხეც ადიგენის მუნიციპალიტეტში. 
საქართველოს ერთერთი ყველაზე დიდი სიმაგრე სამცხის 
ათაბაგებმა ჯაყელებმა უზარმაზარ კლდის მასივზე 
ააშენეს მონღოლებისგან თავდასაცავად. აქედან ათაბაგები 
სტრატეგიული მდებარეობის წყალობით სამხრეთის 
გასასვლელებს აკონტროლებდნენ. შემდგომ საუკუნეებში 
კი ოსმალთა ხანგრძლივ ალყებსაც გაუძლო. ოქროს 
ციხე თითქმის მიუვალია და მისი აღება საძნელო საქმე 
იყო. რამდენიმე მხრიდან სრულიად მიუდგომელია. ასეთი 
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მდებარეობა შუასაუკუნეების დამპყრობისთვის თუ ნამდვილი 
თავსატეხი იყო, დღეს მიმზიდველად ჟღერს მეკლდეურობისა 
და სპორტული ტურიზმისთვის. 

საბანაკედ საყოფაცხოვრებო პირობების შესაქმნელად 
ოქროს ციხეზე უფრო დიდი სამუშაოების გაწევაა საჭირო, 
ვიდრე ხულუტისაზე, მაგრამ ღირს, რადგან ციხეს დიდი 
პოტენციალი აქვს ტურისტებისთვის მიმზიდველ ადგილად 
იქცეს. ამის საშუალებას გვაძლევს მისი სტრატეგიული 
მდებარეობა, შესანიშნავი არქიტექტურა, რომელიც 
კლდის ორგანულ ნაწილად აღიქმება, მისი ისტორია და 
თუკი ამას დავუმატებთ სამი სეზონის განმავლობაში 
მოქმედ მეკლდეურთა ბანაკს საცხოვრებელი პირობებით, 
ადიგენის მხარეში ერთ-ერთ მთავარ ტურისტულ ობიექტს 
მივიღებთ. ის მიმზიდველი გახდება უმეტესად ახალგაზრდა 
ტურისტებისთვის. 
    
 4. დასკვნა  
ასე მივიღებთ დაცულ და ადაპტირებულ ისტორიულ 
მემკვიდრეობასაც, რადგან როგორც აღვნიშნეთ, ობიექტზე 
ცხოვრება მნიშვნელოვნად ანელებს მის ნგრევას, თუმცა 
არის სხვა საშიშროება - ხელოვნური დაზიანების, მაგრამ 
აქ კანონის შესაბამისი სანქციები და ზედამხედველობა 
დაწესდება.

გამოყენებული ლიტერატურა:

• www.hotelhelvetia.de/schloesser-und-burgen.html

• www.andreas-hofer.com/zimmer-apartments/pauscha   
      len/details/zurueck-ins-mittelalter-ritterfest-auf-der-fes
      tung-kufstein/

• www.youtube.com/watch?v=QhF1i23vwps

• www.youtube.com/watch?v=tdItduDFmEo
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ინოვაციური მიდგომა
 ქალაქის დღესასწაულების დაგეგმვაში

ავტორი: ნინო მკალავიშვილი
კავკასიის უნივერსიტეტის ტურიზმის სკოლა

ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი ნანა ტაბიძე

აბსტრაქტი
საქართველოს ტურიზმის 2025 წლის სტრატეგიის ხედვა 
უცნობი ქალაქის ცნობად ტურისტულ დესტინაციად 
გარდაქმნაში მდგომარეობს.  

ჩვენი ყურადღება მიპყრობილია ქალაქ ფოთის ”ფაზისობის” 
დღესასწაულისადმი, აგრეთვე იმ სამუშაოების 
ჩატარებისადმი, რომელიც შეეხება მის კონცეფციას, 
დაგეგმარებას, ანონსირებასა და პერსპექტივებს.  ჩვენ 
გავაკეთეთ უკანასკნელი 3 წლის ანალიზი და დაგვებადა იდეა 
იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ჩატარდეს ფაზისობა შემდეგ 
პერიოდში. რა განასხვავებს წლევანდელ ღონისძიებას წინა 
წლებისგან? მოფიქრებულია არასტანდარტული იდეა, რომელიც 
გამოიხატება იმაში, რომ ჩატარდება საერთაშორისო 
ქალაქის კვესტი. პროგრამა, რომელიც უკვე დამუშავებულია 
მერიის მიერ შეიცავს კულტურულ, თემატურ, სპორტულ 
ნაწილებს. თუმცა, ამასთან ერთად წელს გამოიყენება 
ინოვაციური იდეა, რომელიც გულისხმობს რომ პროგრამის 
პარალელურად ჩატარდება ეგრეთ წოდებული ქალაქის 
კვესტი (თამაში), რომელსაც ეყოლება ორი განსხვავებული 
აუდიტორია. ის გათვლილია ადგილობრივ მოქალაქეებსა და 
ტურისტებზე. ამ შემთხვევაში აუცილებელია ორივე მხარის 
ინტენსიური ჩართულობა. 

ეს არის ახალი ფორმატი, რისი საშუალებითაც გაჩნდება 
ტურისტებისათვის კიდევ ერთი საინტერესო ქალაქი, სადაც 
დამსვენებელს მოუნდება ჩასვლა თუნდაც ერთი დღით. 
აღნიშნული პროგრამის/იდეის განხორციელება ქალაქს 
შეუცვლის იმიჯს და მისცემს ტურისტულ იერს.  

შესავალი
მოვლენათა ტურიზმი დღეს – ეს არამხოლოდ პერსპექტიული 
და დინამიურად განვითარებადი სეგმენტია მსოფლიო 
ტურისტულ ბაზარზე, არამედ ეფექტური ინსტრუმენტია 
კონკრეტული ტერიტორიის, ქვეყნის, რეგიონის, ადგილის 
პოპულარიზაციისთვის.  „მოვლენათა ტურიზმის“ არსებობისთვის 
აუცილებელია მუდმივი განვითარება და სიახლეების ძიება, 
კარგი მარკეტინგული კამპანია და ხარისხიანი ტურისტული 
პროდუქტის შექმნა / შეთავაზება მომხმარებლისთვის. საინტერესოა 
ისიც, რომ ”მოვლენათა ტურიზმის” მთავარი მიზანი 
ტურისტულ პროდუქტზე მოთხოვნის ზრდის ხელშეწყობაა. 

მსოფლიოში ბოლო დროს შეინიშნება იმის ტენდენცია, რომ 
ტურისტები მოგზაურობენ ტურისტული კომპანიებისა და 
ტურ-ოპერატორების დახმარების გარეშე. ისინი თავად 
იძიებენ ინფორმაციას კონკრეტული ქვეყნის ტურისტული 
ატრაქციებისა და სხვა კულტურული/პოლიტიკური/
რელიგიური ფონის შესახებ. მათ სჭირდებათ გარკვეული 
ბიძგი, რის გამოც წავლენ კონკრეტულ ადგილას. ამ 
შემთხვევაში ეს რაღაც შეიძლება იყოს ივენთი ან დღესასწაული. 

სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ახლო მომავალში მოვლენათა 
ტურების მონაწილეთა რიცხვი გადააჭარბებს საექსკურსიო 
ტურების მონაწილეებს. აქედან გამომდინარე, დარწმუნებული 
ვართ ქალაქის დღესასწაულის განსხვავებული პროგრამა 
უდიდეს როლს თამაშობს/ითამაშებს ამ კონკრეტული ქალაქის 
ტურიზმის განვითარებასა და ტურისტების მოზიდვაში. ეს ასევე 
ეხება საქართველოს, რადგანაც ტურისტების რაოდენობის 
გაზრდა ჩვენს ქვეყანაში მისი განვითარების მოცემულ ეტაპზე 
წარმოადგენს  სახელმწიფო დონის  ამოცანას.      
                                                              
ზოგადად,          დღესასწაული    რაიმე   ღირსშესანიშნავ მოვლენასთან 

დაკავშირებული საზეიმო დღეა. მოვლენის ხასიათის, 
მნიშვნელობისა და გავრცელების არეალის თვალსაზრისით 
დღესასწაულები იყოფიან სამოქალაქო (საერთო-სახალხო, 
ეროვნული, პროფესიული), საერთაშორისო და რელიგიურ 
დღესასწაულებად. სამოქალაქო დღესასწაულებს შესაბამისი 
კანონებით აწესებენ სახელმწიფოები, საერთაშორისოს 
— საერთაშორისო ორგანიზაციები თავისი აქტებით, 
ხოლო რელიგიურს — რელიგიური დაწესებულებები. ხშირ 
შემთხვევაში, დღესასწაულები სახელმწიფოს მიერ უქმე 
დღეებად ცხადდება. დღესასწაულების უმეტესობა წლის 
კონკრეტულ დღეს აღინიშნება, მაგრამ არსებობს (მათ 
შორის რელიგიური) დღესასწაულები, რომლებიც მოძრავნი 
არიან და სხვადასხვა წელს სხვადასხვა დღეს ზეიმობენ. 
შესაძლებელია მოვახდინოთ დღესასწაულების შემდეგნაირი 
კლასიფიკაციაც: 

• ეროვნული ფესტივალები და დღესასწაულები
• თეატრალიზირებული შოუ
• კინოსა და თეატრის ფესტივალები
• გასტრონომიული ფესტივალები
• ყვავილების ფესტივალები და გამოფენები
• ფოტოგამოფენები    
• მოდის ჩვენებები
• აუქციონები
• მუსიკის ფესტივალები და მუსიკალური        კონკურსები        
• სპორტული მოვლენები
• საერთაშორისო ტექნოლოგიური სალონები

აღნიშნული კლასიფიკაცია საკმაოდ საინტერესოა, თუმცა 
ვერაფერი იმუშავებს გამართულად თუ ყურადღება 
არ მიექცევა მოვლენათა ტურიზმის ღონისძიებების 
დაგეგმვას და ანონსირებას, რომელსაც გადამწყვეტი როლი 
ენიჭება. მაგალითად, მსოფლიოში ცნობილი ბრაზილიური 
კარნავალი 2040 წლამდე ”გაწერილია” დღეების მიხედვით. 
ანალოგიურად, შედარებით ნაკლებად გრანდიოზულ, 
მაგრამ ამავე დროს ცნობილ ფესტივალზე ”ტომატინო”-ზე 
დასასწრები ბილეთების შეკვეთა   სტუმრებს შეუძლიათ 
2-3 წლით ადრე. საქართველოში ამ მხრივ საქმე რთულად 
არის. დღეისათვის ისეთ ცნობილ დღესასწაულზე როგორიც 
”თბილისობაა” ტურების წინასწარ დაგეგმვა შეუძლებელია, 
რადგანაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში 3-ჯერ შეიცვალა მისი 
ჩატარების თარიღი, რამაც გამოიწვია მეზობელი ქვეყნების 
როგორც ტურისტული ფირმა-პარტნიორების (მსხვილი 
ოპერატორების), ასევე თვით ტურისტების უკმაყოფილება.

ამა თუ იმ ერის დღესასწაულებში ასახულია მათი კაცობრიული 
ცხოვრების ისტორია. ქართველი ერის დღესასწაულთა 
უმრავლესობა დაკავშირებულია ქრისტიანობასთან, ერის 
მოწამეობრივი ღვაწლის ისტორიასთან: აღდგომა, შობა, 
ნათლისღება, მარიამობა, გიორგობა, ნინოობა და სხვა საუფლო 
თუ არასაუფლო დღესასწაულები კვლავაც წარმართავენ 
ერის ცნობიერებას უმთავრესი ღირებულებისაკენ, იმ 
ზნეობრივი ორიენტირებისაკენ, რომლებიც ხელს 
უწყობენ ქრისტიანობასთან შეზავებული ჩვენი ეროვნული 
ტრადიციებისა და ფასეულობების შენარჩუნებას. მიუხედავად 
ზემოთ ჩამოთვლილი დღესასწაულების სიმრავლისა, უნდა 
ვაღიაროთ რომ ეს ყველაფერი ტურისტების მოზიდვას 
ხელს ვერ უწყობს. სწორედ ამიტომ ჩვენი კვლევის მიზნად 
იქცა ქალაქის დღესასწაულები, რომლებიც ჩვენი აზრით, 
უდიდეს როლს თამაშობენ ქალაქის პოპულარიზაციასა 
და ტურისტების მოზიდვაში. რა პრობლემები გვხვდება და 
როგორ შეიძლება უცნობი ქალაქის ცნობილ ტურისტულ 
დესტინაციად ქცევა? - ამის შესახებ ძირითად ტექსტში 
ვისაუბრებთ.   

ძირითადი ნაწილი
სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა დღესასწაული დიდი 
ზეიმით აღინიშნება, ხოლო ზოგიერთ სახელმწიფოში – 
უფრო მოკრძალებულად, პრაქტიკულად შეუმჩნევლად. 
საინტერესოა საქართველოში რა სიტუაციაა დღესასწაულების 
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თვალსაზრისით და რამდენად ეხმიანება ის მსოფლიოს 
ტენდენციებს. შესაძლოა ითქვას, რომ საქართველოში 
გვხვდება სამი ტიპის დღესასწაული:

• რელიგიური დღესასწაულები; 
• ქალაქის დღესასწაულები (მაგ: ლელობურთი გურიაში);
• სხვა. 

ამ შემთხვევაში ჩვენთვის საინტერესო თემაა ქალაქის 
დღესასწაულები. საქართველოში გვხვდება მრავალი 
ქალაქი, რომლებსაც აქვთ საკუთარი ტრადიციები, თუმცა 
რატომღაც პრაქტიკულად ყველა ქალაქის დღესასწაულის 
ფორმატი ერთმანეთის მსგავსია. ჩვენ ვხვდებით მხატვრების 
ნამუშევრების გამოფენებს, სუვენირებს, რომლებიც 
გასაყიდად აქვთ ხოლმე გამოტანილი და პატარა კონცერტს. 
ამ ყველაფერს ზოგჯერ შეიძლება დაემატოს ყველისა 
და ღვინოს ფესტივალიც. საბოლოო ჯამში შეიძლება 
ხმამაღლა ითქვას, რომ ქალაქის დღესასწაულებს არ აქვთ 
საკუთარი დამახასიათებელი სახე (არ ვთვლით ისეთ დიდ 
დღესასწაულებს, როგორებიცაა თბილისობა და ბათუმობა).    

ჩვენი ყურადღება მიპყრობილია ქალაქ ფოთის ”ფაზისობის” 
დღესასწაულისადმი, აგრეთვე იმ სამუშაოების ჩატარებისადმი, 
რომელიც შეეხება მის კონცეფციას, დაგეგმარებას, 
ანონსირებასა და პერსპექტივებს.  ჩვენ გავაკეთეთ 
უკანასკნელი 3 წლის ანალიზი და დაგვებადა იდეა იმის 
შესახებ, თუ როგორ უნდა ჩატარდეს ფაზისობა შემდეგ 
პერიოდში. სახალხო დღესასწაული  ,,ფაზისობა”  ქალაქ 
ფოთში იმართებოდა 1992 წლიდან  ყოველი წლის ოქტომბრის 
ბოლო შაბათ - კვირას. ცნობილია, რომ დიდი პერიოდის 
განმავლობაში არ ტარდებოდა  პოლიტიკური მიზეზების 
გამო. უკვე 2014 წელს  ჩატარდა 9 ნოემბერს, 2015 წელს 6 
ოქტომბერს, 2016 წელს კი 6 სექტემბერს. აღსანიშნავია ის 
ფაქტი, რომ 2017 წლის თარიღი შეიცვალა და გადაწყდა, რომ 
დღესასწაული ჩატარდება მაღალ სეზონზე საქართველოს 
შავი ზღვის სანაპიროზე - მაშინ, როდესაც რეგიონს წლის 
განმავლობაში ყველაზე მეტი ტურისტი სტუმრობს. 2017 
წელს ფაზისობა 22 ივლისს გაიმართება. 

ფაზისობის ზეიმი უკვე რამდენიმე ათეულ წელიწადს 
ითვლის. ზეიმი სხვადასხვანაირად ტარდებოდა, სხვადასხვა 
თემატიკით და სხვადასხვა სცენარებით. ზოგჯერ 
საინტერესოა, ზოგჯერ მოსაწყენი. მაგრამ ფოთელებისთვის 
ეს ზეიმი, უეჭველად, მნიშვნელოვანია და საჭიროა, რომ 
მან მიიღოს განვითარება თანამედროვე ეტაპზე. ამჟამად 
ძალიან მნიშვნელოვანია ტურისტების მოზიდვა ქალაქში 
თუნდაც  ერთი დღით.  

რა განასხვავებს წლევანდელ ღონისძიებას წინა 
წლებისგან? პროგრამა, რომელიც უკვე დამუშავებულია 
მერიის მიერ შეიცავს კულტურულ, თემატურ, სპორტულ 
ნაწილებს. თუმცა, ამასთან ერთად წელს გამოიყენება 
ინოვაციური იდეა, მოფიქრებულია არასტანდარტული 
გეგმა / პროგრამა, რომელიც გამოიხატება იმაში, რომ 
პროგრამის პარალელურად ჩატარდება ეგრეთ წოდებული 
საერთაშორისო ქალაქის კვესტი (თამაში), რომელიც 
გათვლილი იქნება ორ დიდ აუდიტორიაზე: როგორც 
ტურისტებზე, ისე ადგილობრივ მოქალაქეებზეც. ამჟამად 
არსებობს კვესტების დიდი რაოდენობა (დახურულ სივრცეში, 
ჯიპებზე მთებში, კორპორატიული კლიენტებისთვის, 
და ასე შემდეგ). ამ მრავალსახეობებს შორის არის ასევე 
ეგრეთწოდებული საქალაქო კვესტი. 

რა არის კვესტი? - ეს სათავგადასავლო თამაშია. ზოგადად 
მსგავსი სახეობის კვესტებში ტურისტებმა უნდა შეასრულონ 
გარკვეული დავალებები, რომლებიც დაკავშირებულია 
ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობებთან და უნდა იპოვნონ 
პასუხები. თამაშის პროცესში გადამწყვეტ როლს ასრულებს 
თავსატეხები და ამოცანები, რომელიც მოთამაშისგან 

მოითხოვს გონების დაძაბვას.  თამაშის დასასრულს 
გამოვლინდება გამარჯვებული, რომელიც დაჯილდოვდება. 
ფაზისობის დროს კვესტი ისე იქნება შედგენილი, რომ 
ორივე აუდიტორია შეძლებს დავალებების გაგებას და 
საინტერესო იქნება მათი შესრულება. იმისათვის, რომ 
აღნიშნულმა კვესტმა ცოცხალი სახე მიიღოს, აუცილებელია 
ორივე მხარის (აუდიტორიის) ინტენსიური ჩართულობა. 
ასევე აუცილებელია მჭიდრო თანამშრომლობა მერიასა და 
კერძო სექტორს შორის. ამ ეტაპისთვის უკვე შერჩეულია 12 
ადგილი, სადაც განვითარდება მოქმედება.

ჩვენს შემთხვევაში, შეჯიბრში მონაწილეების 
მიზანს წარმოადგენს მოძებნა და უმოკლეს დროში 
ორგანიზატორების მიერ მოცემული საკონტროლო 
პუნქტებში მიღწევა. კლასიკური სპორტულისგან 
განსხვავებით, ორიენტირება ქალაქში ფლობს საკონტროლო 
პუნქტების მიცემის რამდენიმე ხერხს. ეს შეიძლება 
იყოს მისამართი ან ადგილობრივი სახელწოდებები და 
ორიენტირები, რომლითაც ხასიათდება ქალაქის ლანდშაფტი 
თუ პირობითი სქემები. თამაშის წესებიდან გამომდინარე, 
შეჯიბრებამ შეიძლება დაუშვას ან აკრძალოს ტრანსპორტის 
სხვადასხვა სახეობები, ავტომობილი, საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტი (ტაქსის გარდა), ველოსიპედი; ზოგიერთ 
შეჯიბრებაზე გადაადგილება მხოლოდ ფეხით იქნება 
შესაძლებელი.

საინტერესოა ისიც, რომ დღესასწაულის ძირითადი თემა 
არის არგონავტები, რადგანაც ლეგენდის მიხედვით, სწორედ 
ამ სანაპიროზე გამოჩნდა არგოს ცნობილი გემი, ხოლო 
ამ ადგილას ძველად ქალაქი ფაზისი იყო განლაგებული. 
სწორედ ამიტომ კვესტის საკითხებში იქნება ბევრი კითხვა 
მითოლოგიიდან და ფოთის ისტორიიდან. 

ამგვარად, ფაზისობის, რომელიც დანიშნულია 22 ივლისს, 
შემოთავაზებული ფორმატი გასართობი თამაშია, რომელიც 
მიმდინარეობს ქალაქის ქუჩებში. ის საშუალებას იძლევა 
ახლებურად შევხედოთ საყვარელ ქალაქს, ვიპოვნოთ 
აქამდე უცნობი ადგილები და გავიგოთ რაიმე ახალი მისი 
ისტორიიდან.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ქალაქის დღესასწაულებში 
გვხვდება სხვადასხვა ნაწილები და ის შეიძლება იყოს 
სპორტული / კულტურული / პოლიტიკური / რელიგიური  
ფონის მატარებელი. ჩვენი პროგრამა ისე უნდა იყოს 
გაწერილი, რომ მის სიახლოვეს მდებარეობდეს კვესტისთვის 
უკვე შერჩეული 12 ადგილი, საიდანაც გაიცემა დავალებები. 

სწორედ ამიტომ წარმოგიდგენთ გეგმას, რომელიც 
გამოიყენება 2017 წლის ,,ფაზისობის“ დღესასწაულზე.

დასკვნა
რას ველით საბოლოო ჯამში ამ ყველაფრისგან? - ეს 
არის ახალი ფორმატი, რისი საშუალებითაც გაჩნდება 
ტურისტებისათვის კიდევ ერთი საინტერესო ქალაქი, სადაც 
დამსვენებელს მოუნდება ჩასვლა თუნდაც ერთი დღით. 
აღნიშნული პროგრამის / იდეის განხორციელება ქალაქს 
შეუცვლის იმიჯს და მისცემს ტურისტულ იერს.  თამაშს 
შეიძლება მიეცეს ტრადიციული სახე და ფაქტობრივად 
ამით ვქმნით Event ტურიზმს ფოთში, რომელიც ეხმიანება 
მსოფლიო ტენდენციებს. 

საქართველოს ტურიზმის 2025 წლის სტრატეგიის ხედვა 
ხომ სწორედ უცნობი ქალაქის ცნობად ტურისტულ 
დესტინაციად გარდაქმნაში მდგომარეობს. ვიზიტორების 
მიერ დახარჯული თანხების გაზრდის შედეგად კი 
ტურიზმის წვლილი საქართველოს ეკონომიკის ზრდასა და 
განვითარებაში მნიშვნელოვნად მოიმატებს.
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ჩვენი გამოთვლებითა და სწორი პიარის დახმარებით ქალაქში 
უნდა ჩავიდეს ბევრი ტურისტი. ეს არ ეხება მხოლოდ უცხოელ 
მოგზაურებს. ფოთში თავი უნდა მოიყაროს სხვა რეგიონების 
მოქალაქეებმაც და უშუალოდ თავად ჩაერთონ პროცესში, 
რაც დღესასწაულს უფრო მეტად მრავალფეროვანსა და 
ცოცხალს გახდის.  

გამოყენებული ლიტერატურა:

• საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია  
      www.gnta.ge/wp-content/uploads/2015/01/
      საქართველოს - ტურიზმის - სტრატეგია.pdf
• www.//tourlib.net
• www.wikipedia.org
• www.rio-carnival.net
• www.latomatinatours.com
• ფაზისობა 2016-https://www.youtube.com/         
      watch?v=jSPEDeG_0VQ

    ექსკურსიები შუქურაზე

ხეების დარგვა რესურს

გალა კონცერტი

კონცერტი ფოთის ძალებით

ფრენბურთი ( სპორტი) 
მალთაყვა

ტყის ტერიტორიის გასუფთავება
(მწვანეები)დაცულ
ტერიტორიებთან
      ახლოს

კულტურული მემკვიდრეობა

თეატრის წინ

პარკი

სკოლა

ექსკურსიები პორტის ტერიტორიაზე 

აღმაშენებელი

    პორტი

შუქურა
რიონი-შუქურა

    5 

    9
   8

    7

    4

    2

    1

    3
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     ლეჩხუმი 
 ცოცხალი მუზეუმი ცის ქვეშ

ავტორი: მარიამ ტყეშელაშვილი
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
ხელმძღვანელი: პროფესორი მედეა აბულაძე

აბსტრაქტი
ეს ნაშრომი განიხილავს საქართველოს ულამაზესი მთიანი 
რეგიონის, ლეჩხუმის ტურისტულ პოტენციალს და მისი 
განვითარების გზებს. დღესდღეობით ლეჩხუმი ნაკლებად 
ათვისებულია და მას, როგორც ბევრ მაღალმთიან რეგიონს 
დაცლა ემუქრება. ამასთანავე საფრთხე ემუქრება კულტურულ 
მემკვიდრეობას, რომლის გადარჩენის ერთადერთი გზა მათი 
სამუზეუმო ექსპონატებად ქცევაა. ნაშრომში ნაჩვენებია 
ზემოთ ჩამოთვილილი პრობლემების გადაჭრის საინტერესო 
გზა – ლეჩხუმში ღია მუზეუმის დაარსება, რომელიც 
საბოლოო ჯამში გაზრდის ვიზიტორთა რაოდენობას და 
ამასთანავე შეინახავს ამ რეგიონის უნიკალურ კულტურულ 
მემკვიდრეობას.

შესავალი
მე-20   საუკუნის  ბოლოს  სწრაფად  მზარდი  ურბანიზაციის  
საპასუხოდ,   განსაკუთრებით განვითარებულ ქვეყნებში, 
მასობრივი ინტერესი გაჩნდა ბუნებაში დასვენებისა და 
ადამიანის მიერ ჯერ კიდევ ხელშეუხებელ ადგილებში,  
დაცულ ტერიტორიებზე  მოგზაურობისა.  მას სახელიც  
მალე  დაერქვა  -  „ეკოტურიზმი“.  გაჩნდა  ამ  ტერმინის  
განმარტების  სხვადასხვა ვარიანტებიც,   რომელიც  ძირითადად  
ერთი  შინაარსის  მატარებელია,   მაგრამ  ჩვენთვის 
მისაღებია შემდეგი განმარტება: „მოგზაურობა შედარებით 
ხელუხლებელ ან დაუბინძურებელ ბუნებრივ  ტერიტორიებზე  
სპეციფიკური  მიზნით,   კერძოდ,   განათლებისთვის,   ბუნების 
პეიზაჟებით, მცენარეებითა და ველური ცხოველებით 
აღტაცებისა და ტკბობისთვის, ასევე – ამ ტერიტორიების 
კულტურული თავისებურებების შესასწავლად”.

ძირითადი ნაწილი 
ასეთი        მოგზაურობისათვის            საქართველოში,      ეკოტურიზმისათვის  
საინტერესო  აღმოჩენად მიგვაჩნია  შედარებით  ნაკლებად  
ათვისებული  ლეჩხუმი,  რომელსაც,  როგორც  ბევრ  ჩვენს 
მთიან რეგიონს, სამწუხაროდ, მოსახლეობისაგან დაცლა 
ემუქრება. (ფოტო 1) სასიცოცხლოდ აუცილებელია   რაიმე   
მიმზიდველი   პროგრამის   შემუშავება   „მომაკვდავი“   
სოფლების შენარჩუნებისათვის,  სადაც  უკვე  მრავლადაა  
გამოკეტილი  სახლები,  შემკული  ულამაზესი ორნამენტებით, 
ასევე ბოსლები, ნალიები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, 
წყაროები, სალოცავები და სხვა ადგილობრივი კულტურული 
მემკვიდრეობა, რომელთაც განადგურება ემუქრება. 

ფოტო 1 - ცაგერის მუნიციპალიტეტი

საქართველოს   სხვადასხვა   რეგიონების   თვითმყოფადობის   
პოპულარიზაციისთვის   და კულტურული  მემკვიდრეობის  
შენარჩუნებისათვის,   1966   წელს,   თბილისში,   კუს  ტბის 
მიმდებარე  ტერიტორიაზე,  არქიტექტურის  მკვლევარის  
ლ.  სუმბაძისა  და  აკადემიკოს  გ. ჩიტაიას  თაოსნობით  
დაფუძნდა  „ქართული  ხალხური  ხუროთმოძღვრებისა  და  
ყოფის მუზეუმი ღია ცის ქვეშ“. ეს იყო ეთნოგრაფიული 
მუზეუმის იმ დროისათვის სრულიად ახალი მოდელი,     
მუზეუმის    სტრუქტურა    პირობითად    დაფუძნებული    იყო    
საქართველოს ადმინისტრაციულ - ტერიტორიალური 
დარაიონების საფუძველზე. 

ფოტო  2 - თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ 1966 წ. 
-  გენგეგმა რეგიონებიდან ჩამოჰქონდათ მოძიებული საცხოვრისების 
უნიკალურ ნიმუშთა ორიგინალები და   აწყობდნენ   შესაბამისი   
რეგიონის   ადგილას.   ამ  პროცესმა,   აზრთა   სხვადასხვაობის მიუხედავად,  
გაამართლა  და  ქვეყანას  შეუნარჩუნა  ხალხური  არქიტექტურის  
უნიკალური ნიმუშები, რომლებიც აშკარა განადგურებას გადაურჩა. 
სამწუხაროდ, ამ მუზეუმში, ლეჩხუმი, ისევე,    როგორც   საქართველოს   
დასავლეთ-აღმოსავლეთის   მთიანეთი,    თავიდანვე   იყო პერსპექტიული 
განვითარების გეგმაში და საბოლოოდ ვერ განხორციელდა, აქ  ძირითადად 
რაჭისა და ზემო იმერეთის ნიმუშები იქნა ჩამოტანილი.

ჩვენ    მიგვაჩნია,     რომ    ლეჩხუმში,     შესაძლებელია    გაკეთდეს    
ფილიალი    თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმისა ღია ცის ქვეშ,  
რაც ტურიზმის მხრივ ძალიან გამოაცოცხლებს რეგიონს.  
ლეჩხუმის ყველა სოფელში მოიძიება მუზეუმისათვის 
უნიკალური,  გამორჩეული ძველი   საცხოვრისების   ნიმუშები,    
ისინი   განადგურების   საფრთხის   ქვეშ   აღმოჩნდნენ 
სოფლების  მოსახლეობიდან  დაცლის  გამო.   ტურისტები  
შესაძლოა  ზოგიერთი  სახლის სანახავად ადგილზე ესტუმრონ 
მის პატრონებს, რაც შემოსავლის წყარო იქნება პროგრამაში 
ჩართული გლეხობისათვის.

დღეს  გლეხობა  ძირითადად  აშენებს  თანამედროვე  
საცხოვრისებს  და  ძველი  განწირულია დასანგრევად,  
ნადგურდება ძველი  ბუხრები,  საწნახელები,  ნალიები,  
გამოკეტილ  სახლებს ხშირად  სტუმრობენ  ძველ  ნივთებზე  
მონადირე  კრიმინალები.   ჩვენი  აზრით,  შესაძლოა დაიგეგმოს  
რამდენიმე  ტურისტული  მარშრუტი,  რომელშიც  ჩართული  
იქნება  ლეჩხუმის ულამაზესი სოფლები: ალპანა, ცხუკუშერი, 
აჭარა, საირმე, სურმუში, ღვირიში, უსახელოური, ლაილაში,   
თაბორი,   ორბელი,   ოყურეში   და   სხვა.   მარშრუტში   
ჩაერთვება   ლაჯანურის წყალსაცავი,  ცაგერის ისტორიული 
მუზეუმი,  მურის ციხე და სხვა.  ყველა სოფელში არის რაღაც  
განსაკუთრებული,   რითაც  ცნობილია  ესა  თუ  ის  სოფელი.   
ყველა  გამორჩეულია საინტერესო  გარემოთი,  ბუნებით,  
ჩანჩქერებით,  ეკლესიებით,  ციხე  სიმაგრეებით  და  ა.შ. 
მაგალითად სოფ. ლაილაში. აქ არის უძველესი ებრაული 
ეკლესია და სასაფლაო, უძველესი წყარო,   აქ  მეგობრულად  
ცხოვრობდნენ  საუკუნეების  მანძილზე  სხვადასხვა  
ეროვნების თანასოფლელები და ეს ურთიერთობები დღემდე 
გრძელდება. 
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ფოტო - 3, 4, 5, 6, 7 - სოფ. ლაილაშის უძველესი წყარო, სინაგოგა 
და სასაფლაო.

სოფელი   უსახელოური,   სადაც   წურავენ   უნიკალურ   ღვინო   
„უსახელაურს“,   რომელიც ნამდვილად  შეიძლება  ვაღიაროთ  
საქართველოს  ყველაზე  იშვიათ  და  ძვირფას  ღვინოდ. 
უსახელაურის ვენახები ძალზე მცირე ფართობებზეა გაშენებული, 
ჯიშიც განსაკუთრებული მცირემოსავლიანობით  გამოირჩევა  
და  ყურძნის  მოყვანაც  საკმაოდ  მძიმე  შრომასთანაა 
დაკავშირებული მთელი წლის განმავლობაში (ფოტო 8, 9,10). 

ფოტო 8, 9,10

სოფელი ნასპერი, სადაც 2015 წლის ოქტომბერში 
აღმოაჩინეს შუა მიოცენური ასაკის (13,5-11 მილიონი 
წელი),,მრგვალი ფორმის ქვები“,  რომელიც გეოლოგიურ 
ლიტერატურაში ცნობილია კონკრეციების სახელით. 
კონკრეციები დანალექი ქანებისათვის დამახასიათებელი 
თავისებური წარმოშობისა და მორფოლოგიის მქონე 
წარმონაქმნებია, რომლებიც ფორმით, შედგენილობით, 
სიმკვრივით მკვეთრად განსხვავდება შემცველი ქანისაგან. 
საქართველოში მიოცენურ ნალექებში ხშირად გვხვდება დიდი 
ზომის კონკრეციები, მაგრამ მხოლოდ ერთეულები. სოფელ 
ნასპერში კი ზედაპირზე გვხვდება დაახლოებით 20-დან 30-
მდე სხვადასხვა ზომის კონკრეცია ერთად (დიამეტრი 7მ-დან 
0,5მ-მდე). ეს ყველაფერი ერთად იშვიათობას წარმოადგენს, 
სანახაობრივი და მიმზიდველია (ფოტო 11,12,13).

ფოტო 11,12,13

ასევე ძალიან საინტერესოა ლეჩხუმის სოფლებში არსებული 
ძველი საფლავები. როგორც მთელ საქართველოში, 
ლეჩხუმშიც საფლავის დანიშნულება ბევრად სცილდება 
პრაქტიკულ მიზნებს და ღრმად სიმბოლურ მნიშვნელობას 
იძენს. ლეჩხუმური საფლავის ლოდების, ქვების, მათზე 
წარწერების შესწავლა მრავალ ახალ მასალას მოგვცემს 
ჩვენი ქვეყნის ისტორიის, ეკონომიური, პოლიტიკური 
და კულტურული ცხოვრების, ეპოქის, ადამიანთა 
ყოველდღიური ყოფის შესახებ, ერთმანეთთან, პიროვნებისა 
და საზოგადოების დამოკიდებულებაზე, საზოგადოების 
შეხედულებებზე, მათ ბედნიერებასა თუ ავბედობაზე... 

სოფელი  ორბელი,  სადაც  შემორჩენილია  ისტორიული  ციხე-
სიმაგრე,  აქ  იწურება  ღვინო „ოჯალეში“ (ფოტო  14,15, 16). 

ფოტო  14,15, 16

ჩვენი განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია სოფელმა 
საირმემ თავისი გარემოთი და საინტერესო ლეგენდებით. აქ 
გვინდა დაფუძნდეს ჩვენს მიერ აღნიშნული მუზეუმი ღია ცის 
ქვეშ. სოფელი საირმე მდებარეობს რაჭა-ლეჩხუმის ცაგერის 
მუნიციპალიტეტში, ალპანას თემში, მდინარე რიონის 
მარჯვენა მხარეს. ზღვის დონიდან 760 მეტრზე, ცაგერიდან 
35 კმ-ზე, 2002 წლის მონაცემებით სოფელში ცხოვრობდა 
336 კაცი (ფოტო 17,18,19,20). 

ფოტო - 17,18,19,20 - სოფ. საირმის კლდოვანი სვეტები

საირმის უდაბნოს უღელტეხილიდან, ჩრდილოეთით, მთებს 
შორის მოჩანს სოფელი საირმე. ზეპირი გადმოცემით წინათ 
აქ ყოფილა ქალაქი, რომელიც უხსოვარ დროს ჩაქცეულა 
ორასი მეტრის სიღრმეზე. შუაში მთად აღმართულია 
დაუნგრეველი ნაქალაქარი, თვალუწვდენელი კლდოვანი 
სვეტებით, მას ორი კილომეტრი სიგრძე აქვს. ერთგან 
კლდის ნაპრალიდან, ამოდის კვამლი, რაც განსაკუთრებით 
ზამთარშია შესამჩნევი. „კლდეშუაში“ ტეხენ ,,ბაღდადის 
ქვას”. ეს ქვა ადვილად ითლება და საუკეთესო საშენი მასალაა.  
ამ უძველესი სოფლით 1831-1834 წლებში  დაინტერესდა,   
შექმნა  რუკა  და  ჩანახატები  შვეიცარიელი  წარმოშობის  
ფრანგმა მოგზაურმა, გეოლოგმა და სიძველეთა მკვლევარმა  
დიუბუა დე მონპერემ (ფოტო 21,22,23).
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ფოტო 21,22,23 - დიუბუა დე მონპერე, 1831-1834 წ. ჩანახატი და 
ფოტო, ჩანახატზე ეკლესიაა

საირმის უდაბნოში, მაღალ მთაზე, ორი საუკუნის 
წინ მონასტერი დაუარსებიათ. მშენებლობა დაიწყეს 
სამეგრელოს მთავარმა ოტია დადიანმა და მისმა მეუღლემ 
გულქანმა,  დაამთავრა მათმა შვილმა კაცია მეორემ.  
ეკლესია ბაღდადის ქვისაგან ააგეს და ხის სახლები დაადგეს, 
სადაც  ბერები  ცხოვრობდნენ.  გარშემო  ტყე  და  ხილის  
ბაღი  იყო.  მონასტრის  ადგილებს ამუშავებდნენ საირმის, 
ლაბეჭინისა და ჭყვიშის გლეხები. ძლიერი მიწისძვრის 
გამო ეკლესიის ეზო შუაზე გაირღვა. ამის გამო იმერეთის 
ეპისკოპოსმა გაბრიელმა ეს მონასტერი გააუქმა.

დასკვნა 
სტატიის მიზანია დავასაბუთოთ, რომ „ცოცხალი მუზეუმი 
ღია ცის ქვეშ“  საირმეში,   ახალ სიცოცხლეს   მიანიჭებს  
ლეჩხუმის   რეგიონს.   ეს   შეიძლება   იყოს  ფილიალი   თბილისის 
ეთნოგრაფიული   მუზეუმისა.   მთიანი   დასავლეთის   
რეგიონის,   მათ   შორის   ლეჩხუმის საცხოვრისებით     და     
ყოფა - ცხოვრებით     დაინტერესებული     ტურისტები,      
მიიღებენ გზამკვლევებს დაგეგმილი მარშრუტებით, საწყის 
ინფორმაციას ოჯახებზე, რომელნიც არიან ჩართული  
სამუზეუმო  პროგრამაში  და  უმასპინძლებენ  ადგილობრივი  
კულინარიული მრავალფეროვნებით,  ლეჩხუმური 
ღვინოებით და ა.შ.  კარგი იქნება,  თუ გაჩნდება ირმების 
ფერმა - მეურნეობები, რომლებიც მოამარაგებენ ბუნებას ამ 
ულამაზესი ცხოველებით. ისინი იშვიათად, მაგრამ დღესაც 
შეგხვდებათ ლეჩხუმში. ჩვენში კეთილშობილი ირემი 
უმთავრესად ნაკრძალებში (ბორჯომის, ლაგოდეხის) ჰყავთ. 
ირემზე ნადირობა მე-20 საუკუნის დასაწყისში აიკრძალა, 
განუსაზღვრელი ვადით. შეტანილ იყო საქართველოს სსრ 
წითელ წიგნში (1982 წ.) და კვლავ რჩება საქართველოს 
ამჟამად მოქმედ „წითელ ნუსხაში“. 

ფოტო 24,25)ფოტო 24, 25 - ლეჩხუმის გზაზე შემთხვევით 
გადაღებული ირმის ფოტო (მარცხნივ)

ცხენსაშენებიც კარგი იქნება, ისინი მოემსახურება საცხენოსნო 
ტურიზმის მოყვარულებს.

ცალკე  გვინდა  ვისაუბროთ  ლეჩხუმურ  საცხოვრებელ  სახლებზე,   
რომლებიც  შემკულია  ულამაზესი    ორნამენტებით.    (ფოტო   26    -    
43)    სამწუხაროდ,    სახლების   უმრავლესობა  დაცარიელებულია 
და გადაქცეულია სიძველეებზე მონადირეთა სათარეშოდ. 

 

ფოტო 26 - 43 -  ლეჩხუმური სახლები, ნალიები, სალოცავები

ტურისტულ მარშრუტებზე, ბუნებრივია გაჩნდება მცირე 
ინფრასტრუქტურული ობიექტები: მცირე  არქიტექტურული  
ფორმები,   ლამაზად  გაფორმებული  წყაროები,   
საინფორმაციო ბანერები, გადასახედი მოედნები შერჩეული 
აღქმადი წერტილებიდან, რომლებიც მრავლადაა ლეჩხუმში,  
დასასვენებელი  ადგილები  არქეოლოგიურ  ობიექტებთან  და  
ა.შ.  გადასახედი მოედნები  და  ბუნების  ძეგლები  ხვამლის  
მთაზე  ტურისტებს  საოცარ  შთაბეჭდილებას დაუტოვებს. 
(ფოტო 44-47) ლეჩხუმში მრავლადაა არქეოლოგიური 
კერებიც, ისინი იზიდავს მკვლევარებს მდიდარი მასალით და 
აღმოჩენებით (ფოტო 48 - 51).

ფოტო 41-47 - ე.წ. „ლეჩხუმის დედა“, ბუნების საოცრებები და 
ხედები ხვამლის მთიდან
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ფოტო  48 -51

„მუზეუმები უნდა გარდაიქმნას ამა თუ იმ რაიონის 
ქმედით, კულტურულ - საგანმანათლებლო ცენტრებად,   
საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაფუძნებული ინოვაციური 
მმართველობით და  ადმინისტრაციულ მოდელთა შემუშავებით“

გამოყენებული ლიტერატურა:

• Л. Сумвадзе – музей грузинСкой народной архитектуры и выта   
      под открытым невом – 1978 гю

• „ლეჩხუმი“- https://www.facebook.com

• ინგა ქარაია - e- J our nal  №1  cultural heritage poli

     cy - სამუზეუმო პოლიტიკის პრობლემები და საკითხები 
     საქართველოში - icom-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი.

• მთის ამბები - http://mtisambebi.ge/news/ecology/item/381- 
      onshi-erovnuli-parki,-xolo- ambrolaurshi-agkvetili-sheiqmneba

• ხვამლის მთა - https://faifurisangelozi.wordpress.com

    
  

 

• თ. ჩაკვეტაძე -  საქართველოს ეთნიკურ-კულტურული  და ყოფითი   
          ცხოვრება ერთი კუთხის მაგალითზე (ლეჩხუმის  ახალი ეთნოგრაფიული  
      მასალების მიხედვით)

•  რ.ჩაგელიშვილი, ნ.სულავა - საქართველოს ეროვნული  მუზეუმის
       სადაზვერვო   ექსპედიცია,  წერილი  ცაგერის  ისტორიული  მუზეუმის  
      დირექტორ ნუგზარ კოპალიანისადმი
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ინკლუზიური ტურიზმის განვითარების 
პერსპექტივები საქართველოში

ავტორი: თამარ  არავიაშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აბსტრაქტი
ნაშრომი შეეხება ინკლუზიურ ტურიზმს - აქტუალურ და 
მნიშვნელოვან მიმართულებას როგორც საქართველოში 
ისე მსოფლიოში. დღეისათვის საქართველო ინკლუზიური 
ტურიზმის განვითარების პირველ ნაბიჯებს დგამს, რაც 
მომავალში ქვეყნის მდგრადი განვითარების გარანტიაა. 

საქართველოს ტურისტული ბაზრის კვლევისა და 
მსოფლიოს წარმატებული დესტინაციების მაგალითზე 
ნაშრომში ასახულია საქართველოს ინკლუზიური ტურიზმის 
განვითარების გზები და ეტაპები. 

შესავალი 
“ყველა ადამიანს, მიუხედავად ფიზიკური ან სხვა სახის 
შეზღუდვებისა, უნდა ჰქონდეს თავისუფალი გადაადგილებისა 
და ტურისტული მომსახურებით სარგებლობის თანაბარი 
უფლება,” – ამას ხაზგასმით აღიარებს გაეროს გენერალური 
ასამბლეის მიერ 2006 წლის 13 დეკემბერს მიღებული 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
კონვენცია, რომელსაც 140 ქვეყანასთან ერთად ხელს 
საქართველოც აწერს. 

1 მილიარდზე მეტ საერთაშორისო მოგზაურს შორის საკმაოდ 
დიდი წილი მოდის ოჯახებზე მცირეწლოვანი ბავშვებით, შშმ 
პირებსა და ადამიანებზე განსაკუთრებული საჭიროებებით.
 
ამ  ადამიანებს ტურისტული დესტინაციების მონახულების 
ისეთივე უფლება აქვთ როგორც თითოეულ ჩვენთაგანს, 
ამისათვის კი ხელმისაწვდომი გარემო აუცილებელია. 

ნაშრომის ძირითადი მიზანია გაუღვიძოს მოტივაცია 
საქართველოს ბაზარზე ოპერირებად კომპანიებს 
(ტურისტულ კომპანიებს, სატრანსპორტო კომპანიებს, 
რესტორნებს, სასტუმროებს, რეგიონულ მუნიციპალიტეტებს 
და სხვ.) რათა ხელი შეუწყონ ინკლუზიური ტურიზმის 
განვითარებას საქართველოში. 

რა არის ინკლუზიური ტურიზმი?
ინკლუზიური ტურიზმის კონცეფცია მდგომარეობს გარემოსა 
და ტურისტული პროდუქტის/სერვისის ერთმანეთთან 
ადაპტაციაში, რათა მოხდეს მიწოდებული პროდუქტის 
გამოყენება ყველა მომხმარებლის მიერ, რომელთაც 
სურვილი ექნებათ. 

ვის ჭირდება ინკლუზიური ტურიზმი?
ინკლუზიური ტურიზმი არ არის მხოლოდ ადამიანთა 
გარკვეული ჯგუფის საჭიროება, ის ნებისმიერ ჩვენთაგანს 
ჭირდება. ხელმისაწვდომი გარემო საჭიროა როგორც 
შშმ პირთათვის, ასევე ავად მყოფი ადამიანებისათვის, 
ორსულთათვის, მოხუცებული ასაკის ადამიანებისათვის ან 
უბრალოდ მაშინ როდესაც გადაადგილება ბარგით გვიწევს. 
• მსოფლიო მოსახლეობის 15%-ს წარმოადგენს შშმ პირები. 
ზოგიერთი ქვეყანა საკმაოდ წარმატებულია ინკლუზიური 
ტურიზმის მხრივ, რადგან მათი ინფრასტრუქტურა 
ადაპტირებულია გარემოსთან.1  
• 60+ ადამიანთა პროცენტული წილი 2000 წლისათვის 
11%-ს შეადგენდა, ხოლო 2050 წლისათვის 22%-მდე გაზრდაა 
ნავარაუდები. ეს ფაქტი წარმოაჩენს 2 მილიონ მოსახლეს და 
2 მილიონ დამატებით შესაძლო მოგზაურს. 
• ინკლუზიური ტურიზმი ჭირდება ბიზნესს. უამრავი შშმ 
პირი ქმნის და ავითარებს ბიზნესს დღეს საქართველოში. 
მათი ძირითადი პროდუქცია წარმოადგენს ხელნაკეთ 
სუვენირებს, რომელთა უმრავლესობა პოპულარულია, 

როგორც ადგილობრივი ისე უცხოელი მომხმარებლისათვისაც. 
ეკონომიკის განვითარებისათვის საჭიროა სრულად 
იქნას ხელშეწყობილი ბიზნესი და შშმ პირთა საქმიანობა. 
დიდი ბრიტანეთის მაგალითის გაანალიზებით სწორედ 
გარემოსთან და ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული 
პრობლემები გახდა მიზეზი 75% შშმ პირის მიერ ქვეყნის 
დატოვებისა საკუთარი ოჯახებით. დიდი ბრიტანეთის ქვეყნის 
ეკონომიკისათვის ეს დაახლოებით 1.8 მილიარდი ამერიკული 
დოლარის დანაკლისი იყო  მე - 20 საუკუნის ბოლოსათვის. 

რატომ უნდა შევქმნათ ხელმისაწვდომი პროდუქტი ? 
1. ადამიანთა უფლებაა, რომელიც გაეროს კონვენციით 
დასტურდება; 

2. ტურისტული პროდუქტის სერვისის ნაწილი- რეკომენდაციების 
მიღება და მათი რეალობაში განხორციელება უფრო მარტივია, 
როდესაც ტურისტული დესტინაცია მორგებულია სხვადასხვა 
სტუმრის მოთხოვნას და საჭიროებას; 

3. ინვესტიცია -  სწორად დაგეგმილმა და მორგებულმა 
გარემომ შესაძლოა გაზარდოს დესტინაციისადმი ინტერესი 
ბაზარზე; 

4. შედეგები - ამაღლებს დესტინაციის კონკურენტუნარიანობას 
და ლოიალური მომხმარებლების რიცხვს. დესტინაცია, 
რომელიც ვერ პასუხობს მომხმარებლის მოთხოვნებს 
დგება დღევანდელ ბაზარზე ოპერირების შესაძლებლობის 
დაკარგვის რისკის ქვეშ;

5. მომხმარებლის კეთილგანწყობა.

ადაპტირებული დესტინაციების მაგალითები და მათი 
მნიშვნელობა
ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ ადაპტაციის გზებზე, თუმცა 
წარმოსადგენად გაგვიჭირდეს აღვიქვათ თუ როგორაა 
შესაძლებელი გერგეთის სამების, ნარიყალას, სხვადასხვა 
ხიდისა თუ ეკლესია - მონასტრის ადაპტირება და ამასთანავე 
მათი ავთენტურობის დაცვა. 

ისტორიულ-კულტურული ძეგლების ადაპტირება საკმაოდ 
დიდ შრომასა და სიფრთხილეს მოითხოვს, თუმცა მისი 
მიღწევა ნამდვილად შესაძლებელია სწორი დაგეგმვის 
საშუალებით. 

• უპსალას საკათედრო ტაძარი შვედეთში; 
• კემბრიჯისა და მილანის კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგლების ადაპტირება; 
• აკროპოლისის ადაპტირება მაშინ როდესაც ის იუნესკოს 
მემკვიდრეობის სიაში იყო;
• პონტე დე ლა კონტიტუციონე ( ponte dellacontituzione) - 
ვენეციის ძირითადი ხიდი, რომელიც ასევე ადაპტირებული 
და მორგებული იქნა შშმ პირთათვის. მოქალაქეებზე 
მორგებულმა გარემომ განმუხტა პრობლემები, რომელიც 
ხიდით მოსარგებლე შშმ პირებს ექმნებოდათ;
• ტურინი - ქალაქი, რომელიც ნათელი მაგალითია სწორად 
დაგეგმილი და ადაპტირებული ქალაქისა.2  

საქართველოში ტურიზმის მდგრადი განვითარებისათვის 
აუცილებელია ქვეყანამ ფეხი აუწყოს მის წინაშე არსებულ 
გამოწვევებს. ერთ-ერთ ასეთ გამოწვევას წარმოადგენს 
ადაპტირებული და ინკლუზიური ქალაქების ლიგაში 
მოხვედრა (league of accessible and inclusive cities ).  
ქალაქების განვითარება და მათი შშმ პირებზე მორგება, 
როგორც ადამიანთა კომფორტული გადაადგილებისა და 
კმაყოფილი ვიზიტორების გარანტია, ასევე მსოფლიოს 
პრესტიჟულ და ცნობად ქალაქებს შორის მოხვედრაცაა. 
მსგავსი გაერთიანებების წევრობა და სტატუსის განმტკიცება, 
საქართველოს ქალაქებში მოგზაურობას ჯერ აუთვისებელი 
სეგმენტისათის უფრო მეტად მიმზიდველს და სასურველს 
გახდის. 

2. www.lhac.eu/1. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/
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ქალაქების ადაპტირებული მოწყობა წაახალისებს ადგილობრივ 
ბიზნესებს, განავითარებს როგორც განთავსების ისე კვების 
ინდუსტრიას და შექმნის დამატებით სამუშაო ადგილებსა და 
შემოსავალს ადგილობრივებისათვის. 

საწყისი ეტაპისათვის მიმაჩნია რომ ადაპტირებულ ქალაქებად 
შესაძლოა განვიხილოთ როგორც უკვე განვითარებული ისე ჯერ 
კიდევ განსავითარებელი ქალაქები, რომლებიც მნიშვნელოვანია 
მათი კულტურული და ისტორიული ფუნქციის გამო. ასეთ 
ქალაქებად შეიძლება მოვიაზროთ მცხეთა, სიღნაღი, თელავი, 
ბათუმი და სხვ.

ქალაქების განვითარებისათვის საჭიროა ძლიერი მხარდაჭერა 
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მხრიდან, ასევე 
განსაკუთრებული ჩართულობა როგორც ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაციის, ისე არასამთავრობო სექტორის მხრიდანაც.

ინკლუზიური ტურიზმი ახალი პროდუქტი ტურისტული 
სააგენტოებისათვის
ინკლუზიური ტურიზმი საქართველოსათვის საკმაოდ ახალი 
და ჯერ კიდევ აუთვისებელი პროდუქტია. ინფრასტრუქტურის 
ნაკლებად ადაპტირების გამო გამოკითხული 5 ტურისტული 
სააგენტოსათვის რისკის შემცველია მსგავსი ტურების 
მოწყობა. რისკის მთავარ ფაქტორს 60% უსაფრთხოების 
ნორმების არ არსებობით ხსნის. დამატებით მიზეზებად 
მოთხოვნის სიმცირეს, სპეციალური ტექნიკისათვის ხარჯებსა 
და დამატებით პერსონალს ასახელებენ, რომელთა ჩართვა 
ტურისტულ პაკეტში ტურის ღირებულებას საგრძნობლად ზრდის. 

გამოკითხული 10 ტურისტული სააგენტოდან მხოლოდ 1-ს 
აღმოაჩნდა სპეციალური ტური შშმ პირთათვის, თუმცა 
ეს ტურისტული სააგენტო არასამთავრობო ორგანიზაცია 
„პარსას“ ერთ-ერთი მიმართულებაა. არასამთავრობო 
ორგანიზაცია კი უშუალოდ მიმართულია შშმ პირებისათვის 
ყველანაირად ადაპტირებული გარემოს შექმნისაკენ.  

კითხვარების გაანალიზების შედეგად ერთადერთ დაბრკოლებად 
ინფრასტრუქტურა შეიძლება მოვიაზროთ, რომელიც 
ტურისტულ კომპანიებს ახალი ტურისტული პროდუქტის 
ათვისებაში უშლის ხელს. ეს კი როგორც ქვეყნის 
ეკონომიკისათვის ისე სამუშაო ადგილების შექმნის კუთხით 
დამაბრკოლებელი ფაქტორია. 

ტურისტული კომპანიები მზაობას გამოთქვამენ შექმნან 
ინკლუზიური ტურისტული პაკეტები თუკი მოხდება 
დესტინაციების ადაპტირება რაც მისცემს მათ საშუალებას 
პარტნიორებს ახალი პროდუქტი თამამად შესთავაზონ. 

გამოკითხული ტურისტული კომპანიები (georgian holiday, colour tour 
georgia, mira travel georgia, future travel georgia, gamarJoba travel)

ადაპტირებული განთავსების დაწესებულებები საქართველოში 
ტურიზმის განვითარებისა და საერთაშორისო ვიზიტორების 
მატებასთან ერთად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა 
განთავსების საშუალებების სრული შესაბამისობაა 
მომხმარებლების მოთხოვნასთან.  განსაკუთრებული სიფრთხილე 
გვმართებს, როდესაც საქმე ეხება განსაკუთრებული 
საჭიროებების მქონე ვიზიტორებსა და მათ საჭიროებებს. 
მსგავსი საკითხები ყველაზე მეტად საყურადღებოა 
სასტუმროებში, სადაც სტუმარი უმეტეს დროს ატარებს 
და სარგებლობს სხვადასხვა სერვისებით, როგორიცაა: 
რესტორანი, ოთახი, სპა, სპორტ-დარბაზი. სრულად 
ადაპტირებული გარემო სასტუმროსათვის პრივილეგიის, 
განვითარებულობის და ხარისხის დასტურია და შესაძლოა 
იმაზე უფრო მეტი სიკეთის მომტანიც კია, რადგან მსგავსი 
სერვისით უზრუნველყოფა ეს იგივე ერთი დამატებითი 
მინიჭებული ვარსკვლავი და სრულყოფილი სერვისის დადასტურებაა. 

იმისათვის, რომ უკეთ აღვიქვათ ადაპტირებული განთავსების 

საშუალების მაგალითი, გთავაზობთ scandic’s  hotels3  
მაგალითს, რომელსაც გააჩნია სპეციალურად შემუშავებული 
135 სტანდარტი, რათა სწორად იქნას აღქმული და 
გააზრებული ადაპტირებული სასტუმროს ცნება. scandic’s 
hotels წარმოადგენს სკანდინავიის ქვეყნების გაერთიანებას, 
რომელიც ახორციელებს სტანდარტების შესაბამისობის 
განსაზღვრას ადაპტირებულ სასტუმროებში 9 ქვეყნის მასშტაბით.
სასტუმროს ოთახების ადაპტირება არ ნიშნავს ადაპტირებული 
ოთახების დაკარგვას დანარჩენი სტუმრებისათვის. ეს 
ნიშნავს უნივერსალურ დიზაინს, კომფორტულ გარემოს, 
რომლის გამოყენების შესაძლებლობაც აქვს ყველას. 

მსგავსი სტანდარტების შემუშავება  და განვითარება 
მოგვცემს საშუალებას ინფორმაცია მივაწოდოთ განთავსების 
საშუალებების წარმომადგენლებს და მათ ვინც გეგმავს 
განთავსების საშუალების აშენებას ან გაფართოვებას, 
რადგან როგორც უკვე აღვნიშნე ადაპტირებული გარემო ეს 
არის კომფორტული გარემო ნებისმიერი სტუმრისათვის. 

გთავაზობთ იმ მცირე ჩამონათვალს, რომლის ადაპტირებაც  
განთავსების საშუალებისათვის ორმაგად სასარგებლოა, 
როგორც სტუმრის კმაყოფილების ისე ადაპტირებული 
ოთახის შექმნის მიზნით: 

1. პარკინგი და სასტუმროს შესასვლელი; 
2. მიმღები; 
3. ლობი ; 
4. ლიფტი;
5. ძირითადი კიდე და ასევე კიბეები სასტუმროს სართულებს
         შორის;
6. კორიდორები;
7. საკონფერენციო ოთახები; 
8. კვების განყოფილება, სასტუმროს რესტორანი; 
9. მიმართულების ნიშნები; 
10. ადაპტირებული ოთახები; 
11. სააბაზანო; 
12. შხაპი; 
13. საპირფარეშო. 

1.     თურქეთის მაგალითის მიხედვით სასტუმრო ადაპტირებულად 
           აღიქმება თუ 10 ადაპტირებული  ოთახი მაინც არის.
 2. საოჯახო სასტუმროს უნდა გააჩნდეს 1 ადაპტირებული ოთახი. 

მთავარი სამოქმედო არეალი

სტრატეგიული კოლაბორაცია კერძო, საჯარო სექტორს, 
ტურისტულ სფეროში ჩართულ წარმომადგენლებსა და 
ადგილობრივ საზოგადოებას შორის. 

კანონმდებლობის ზედმიწევნით დაცვა- რაც გულისხმობს 
ადამიანის უფლებათა დაცვასა და მათთვის შესაფერისი 
გარემოს შექმნას. 

მოთხოვნისა და მიწოდების განსაზღვრა - აუცილებელია 
ჩატარდეს კვლევა და გამოიკვეთოს ის ძირითადი ტურისტული 
ადგილები, რომელთა ადაპტირებაც შესაძლებელია და 
ამავდროულად საინტერესო იქნება სამიზნე სეგმენტისათვის. 

ცნობიერების ამაღლება - ტურიზმში დასაქმებული 
ადამიანების გადამზადება, რომლებსაც პირდაპირი შეხება 
აქვთ ტურისტების მომსახურებასთან. მომსახურების 
სფეროსათვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება იმ 
განსხვავებების შესახებ, რომელიც საჭიროა შშმ პირისათვის 
უფრო მეტად შეუწყობს ხელს ტურისტის კმაყოფილების 
ამაღლებას. (მომსახურების სფეროს თანამშრომლებში 
იგულისხმებიან სახელმწიფო სამსახურში დასაქმებული 
ადამიანები). 

კომპლექსური სტრატეგიული გეგმის იმპლემენტაცია - 
სტრატეგიული გეგმის დანერგვისათვის აუცილებელია 

3.www.scandichotels.de/contentassets/a2327cec7ae4488ca8da1e8c223669bf/
scandics-accessibility-standard_en.pdf
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შემუშავებულ იქნას ხანგრძლივი სამოქმედო გეგმა. 
აღნიშნული გეგმა გაზომავს დესტინაციების განვითარებას 
იზოლაციიდან მის ადაპტირებამდე. 

მარკეტინგული გეგმა - ტურისტული ადგილების პრომოუშენი 
აუცილებელი არარის მოხდეს სამიზნე სეგმენტისათვის 
გათვლილი არხების საშუალებით. ჩვეულებრივი საშუალებებით, 
მცირე კადრებითა თუ ფრაზით  წარმოჩენილი ტურისტული 
დესტინაცია მიიქცევს არა მხოლოდ სამიზნე სეგმენტს, 
არამედ სხვა უამრავი ადამიანის ყურადღებას. 

რეკომენდაციები ადაპტირებული დესტინაციისათვის
• ინფორმაციული ხელმისაწვდომობა - ინფორმაცია 
ძეგლის შესახებ მიწოდებული უნდა იყოს ვიზიტორისათვის 
მისთვის მოსახერხებელ ფორმატში.
• ერთიანი სისტემა - ინკლუზიური ტურიზმის 
განვითარებისათვის აუცილებელია ტურიზმის ყველა 
შემადგენელი რგოლის ადაპტირება (განთავსება, კვება, 
ტრანსპორტირება, დაჯავშნის სისტემები).
• სატრანსპორტო სისტემის გამოწვევა - გარდა იმისა, 
რომ ტრანსპორტი უნდა იყოს ადაპტირებული, ამასთანავე 
საჭიროა იყოს სპეციალური მარშრუტი, რომლის 
დახმარებითაც ვიზიტორი ტრანსპორტიდან ჩამოსვლის 
გარეშეც შეძლებს ძეგლის დათვალიერებას სხვადასხვა 
კუთხიდან. 
• უსაფრთხოება.
• ინდივიდუალური მომსახურება.

დასკვნა   
ინკლუზიური ტურიზმი არის გამოწვევა საქართველოსათვის. 
შესაძლოა ინკლუზიური ტურიზმი ბევრის აზრით 
წარმოადგენს სამომავლო პერსპექტივას, თუმცა თუკი 
მხედველობაში მივიღებთ, რომ  2017 წელი ეს ტურიზმის 
მდგრადი განვითარების წელია, ინკლუზიური ტურიზმის 
განვითარება მის თვალსაჩინო მაგალითად შეიძლება 
განვიხილოთ. ტურისტული დესტინაცია თავისუფლად 
მოიაზრება მდგრად განვითარებულად თუკი ის აღწევს ისეთ 
სტანდარტს, რომელიც ადამიანს აძლევს შესაძლებლობას 
ისარგებლოს ინკლუზიური ტურიზმით. 

საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა და აპრობირებული 
მეთოდების გამოყენება ქმნის შესაძლებლობას წინასწარ 
განვსაზღვროთ ის სარგებელი, რომელსაც ადაპტირებული 
გარემო მოგვიტანს. 

გთავაზობთ რამოდენიმე მაგალითს, რომლის გამოყენებაც 
ჩემი აზრით ინკლუზიური ტურიზმის წარმატებულ 
განვითარებას შეუწყობს ხელს.

• წლის  საუკეთესო  ბიზნესების   გამოვლენა      ადაპტირების კატეგორიაში

ეს პრაქტიკა დანერგილია დიდ ბრიტანეთში და ცნობილია 
როგორც visitengland. ღონისძიება გამოავლენს საუკეთესო 
ბიზნესებს და ამასთანავე ამაღლებს ინკლუზიური ტურიზმის 
ცნობადობას, როგორც საზოგადოებაში ისე ბიზნეს სფეროში. 

• კვლევა 

რამოდენიმე კვლევის ჩატარება ინკლუზიური ტურიზმის 
მოთხოვნასთან დაკავშირებით. კვლევა უნდა ეხებოდეს და 
იკვლევდეს ტურიზმის სფეროში ჩართულ ბიზნესებს და მათ 
მზადყოფნას, ადგილობრივ მოსახლეობას, და ამასთანავე შშმ 
პირების მოთხოვნების განსაზღვრასა და მათ შესაბამისობას 
საქართველოს ბაზარზე. 

• ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლების აქტიური ჩართვა 
საერთაშორისო ტრენინგებში

enat (european network in accessible tourism) 
კოორდინირებას უწევს პირველ ევროპულ პროექტს, რომელიც 

მოიცავს იმ ქვეყნებს, რომელთა მთავარი მიზანი 
ადაპტირებული გარემოს შექმნა და შენარჩუნებაა. 
სწორედ ამ ქვეყნების წარმომადგენლებისთვის ტარდება 
ტრენინგები და სასერთიფიკატო კურსები. საქართველოს 
ჩართულობა ინკლუზიური ტურიზმის განვითარებაში 
წარმოადგენს კიდევ ერთ შესაძლებლობას ტურიზმის 
სფეროს წარმომადგენლებისათვის ქონდეთ წვდომა უახლეს 
ინფორმაციასთან. 

• ტურისტული კომპანიები 

პირველი ესპანური ინკლუზიური ტურიზმის სააგენტო vi-
aJes 2000 არის მაგალითი თუ როგორ შეიძლება კომპანიამ 
მიაღწიოს საოცარ წარმატებას სამიზნე სეგმენტზე. 
მათი პრაქტიკის გაცნობა იმ ტურისტული კომპანიებისათვის, 
რომლებისთვისაც ინკლუზიური ტურიზმის საინტერესო 
პროდუქცია იქნებოდა შესაძლებლობა სწორად გაეგოთ და 
დაეგეგმათ ტურები.

• ტრანსპორტი 

eurotaxi არის სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც 
ოპერირებს ესპანეთის ქვეყნის მასშტაბით და არის ერთ-ერთი 
წარმატებული ადაპტირებული ტრანსპორტის სფეროში. 
კომპანია შეიქმნა კერძო და საჯარო პარტნიორობის 
საფუძველზე. 

• დესტინაცია

იაპონიის მასპინძლობის განვითარების დონე უტოლდება 
ადაპტირებულ გარემოს ყველა სფეროში. სწორედ 
ასე აღიქმება ტურიზმის სფეროში ინკლუზიურად 
ადაპტირებული გარემო მასპინძლობის მაღალ დონესთან. 

• ინფორმაცია ტურიზმის შესახებ 

“the accessible road” - გზა, რომელიც ახორციელებს 
ინკლუზიური ტურიზმის პრომოუშენს კვებეკში (კანადა). 

• ტურისტული აქტივობები 

“open sea for all” წარმატებული პროექტი სანაპირო ზოლის 
ინკლუზიურად მოწყობის შესახებ, რომელიც განხორციელდა 
ჰერაულტის დეპარტამენტის მიერ (საფრანგეთი). 

გამოყენებული ლიტერატურა:

• 
 

•  www.lhac.eu/

•   www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/

•   travability.travel/brochures/industry_guide.html

www.scandichotels.de/contentassets/a2327ce  c7ae4488ca-
8da1e8c223669bf/scandics-accessibility-standard_en.pdf
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MICE ტურიზმი და მისი განვითარების 
პერსპექტივები საქართველოში

ავტორი: თეა ბროლაძე
საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის 

უნივერსიტეტი
ხელმძღვანელი: ნოდარ გრძელიშვილი

აბსტრაქტი
ნაშრომში განხილულია ტურიზმის ერთ-ერთი პრიორიტეტული 
მიმართულება - mice ტურიზმი, რომელიც მოიცავს: 
შეხვედრებს, წამახალისებელ ტურებს, კონფერენციებსა 
და გამოფენებს. mice ტურიზმი მოიცავს ტურისტულ 
მოგზაურობებს, რომელთა მთავარი მიზანია ბიზნეს-
აქტივობების განხორციელება. ტურიზმის ამ სახეობას 
საქმიანი ტურიზმის ქვესეგმენტად განიხილავენ და ის 
შეიძლება გართობის ელემენტს შეიცავდეს. საქართველოში 
mice ტურიზმის განვითარების დიდი პოტენციალი 
არსებობს. თბილისი და ბათუმი მასშტაბური საკონფერენციო 
ღონისძიებების გასამართად    ინფრასტრუქტურულად    ყველაზე 
გამართული ქალაქებია. საკონფერენციო ტურიზმისთვის 
კახეთიც საკმაოდ განვითარებულია და ზაფხულის სეზონზე 
შეხვედრების გამართვა ამ რეგიონშიცაა შესაძლებელი. 
ნაშრომში ნაჩვენებია კვლევა იმის შესახებ, თუ რამდენად 
განვითარებულია თბილისში საქმიანი ტურიზმი და რომელი 
სასტუმროები მასპინძლობენ საქმიან შეხვედრებს. ასევე, 
ნაშრომში საუბარია ამ მიმართულების განვითარების 
პრობლემებსა და სარგებელზე. უდავოა, რომ ტურიზმის 
ამ მიმართულებას საქართველოში დიდი პერსპექტივები 
გააჩნია და საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ ტურიზმის 
ეროვნულმა ადმინისტრაციამ შექმნა საკონვენციო ბიურო, 
რომელიც ხელს უწყობს mice ტურიზმის განვითარებას 
საქართველოში.

შესავალი
მსოფლიოში ტურიზმი ერთ-ერთ პრიორიტეტულ დარგად 
არის აღიარებული. ის  თანამედროვე ინდუსტრიის 
შემადგენელი ნაწილია. როგორც მსოფლიო ეკონომიკის 
საკმაოდ რენტაბელური დარგი, ტურიზმი გახდა ქვეყნის 
ეროვნული ეკონომიკისა და ბიზნესის წარმატებული 
განვითარების მნიშვნელოვანი ფაქტორი.

მისი კლასიკური განმარტება შემდეგნაირად ჟღერს:
„ტურიზმი - ადამიანის დროებითი გადაადგილება მუდმივი 
საცხოვრებელი ადგილიდან სხვა ქვეყანაში ან თავისი ქვეყნის 
ფარგლებში სიამოვნებისა და დასვენების, სამკურნალო 
და გამაჯანსაღებელი, შემეცნებითი, რელიგიური ან 
პროფესიულ-საქმიანი მიზნით, ადგილობრივი საფინანსო 
წყაროებიდან ანაზღაურების მიღების გარეშე“.

მსოფლიო მასშტაბით ტურიზმის მიმართულებებს შორის 
მზარდი პოპულარობით სარგებლობს mice ტურიზმი. ის 
მოიცავს :

• შეხვედრებს (meetings) - ანუ ადამიანთა გარკვეული 
რაოდენობის შეკრება კონკრეტულ ადგილას 
კონკრეტული აქტივობის ჩატარების მიზნით (ტერმინი 
გამოიყენება იმ შეხვედრების დახასიათებისათვის, 
რომლებსაც ესწრება მინიმუმ 10 ადამიანი, მინიმუმ 4 
საათის განმავლობაში);

• წამახალისებელ ტურებს (incentives), რომელთა მიზანია 
ორგანიზაციის თანამშრომელთა მოტივაციის ამაღლება;

• კონფერენციებს (conferences) - ასოციაციათა 
გარკვეული რაოდენობა კონფერენციებს წელიწადში 
ერთხელ მაინც ატარებს, რაზეც გამოიყოფა ასოციაციის 
ბიუჯეტის გარკვეული ნაწილი;

• გამოფენებს (exhibitions), სადაც ხდება პროდუქციისა და 
მომსახურების დემონსტრირება, მყიდველისა და გამყიდველის 
შეხვედრა.

მაშასადამე,  mice  ტურიზმი  მოიცავს     ტურისტულ     მოგზაურობებს, 
რომელთა მთავარი მიზანი არის ბიზნეს - აქტივობების განხორციელება. 
ასეთი სახის მოგზაურობების დროს ადამიანთა დიდი ჯგუფი 
იკრიბება კონკრეტული მიზნით. mice ტურიზმი ტურისტული 
მიმართულებაა, რომელიც მსხვილ ორგანიზებულ, კორპორატიულ 
და პროფესიულ ტურებზეა ორიენტირებული და ერთ-ერთი 
ყველაზე მაღალშემოსავლიანი და სწრაფად მზარდი დარგია. 
საერთაშორისო კონგრესისა და კონვენციის ასოციაციის (icca) 
სტატისტიკაზე დაყრდნობით მსოფლიოში ყოველწლიურად 400 
000 კონფერენცია და გამოფენა იმართება, რომელთა ჯამური 
დანახარჯი 280 მილიარდ აშშ დოლარზე მეტია.

ტურიზმის ამ სახეობას საქმიანი ტურიზმის ქვესეგმენტად 
განიხილავენ. საქმიანი ტურიზმი, ასევე კორპორატიული 
ტურიზმი - ტურისტული ინდუსტრიის სფეროა, რომელიც 
ორგანიზებას უწევს მივლინებებს, ბიზნეს-მოგზაურობებს 
და შეიძლება გართობის ელემენტს შეიცავდეს. წარმოადგენს 
ტურიზმის ერთ-ერთ ყველაზე მაღალშემოსავლიან სახეობას.

საქმიანი ტურიზმი რთული სოციალური ფენომენია. თანამედროვე 
საზოგადოებამ ჯერ კიდევ ვერ გააცნობიერა მისი ეკონომიკური, 
მარკეტინგული, სოციალურ-კულტურული პოტენციალი და მისი 
მრავალასპექტურობა.

საქმიანი ტურიზმი წარმოადგენს ადამიანის სოციალური 
სტატუსის ამაღლებისა და პროფესიონალური კვალიფიკაციის 
მნიშვნელოვან კომპონენტს, რადგან ის აფართოვებს ადამიანის 
მიერ შეცნობილ სივრცეს, თვალსაწიერს, უქმნის მოტივაციას.

საქმიანი ტურიზმის ცენტრებს წარმოადგენს აღმოსავლეთი 
და ცენტრალური ევროპა, ჩრდილოეთ ამერიკა. სამხრეთ 
ამერიკაში საქმიანი ტურიზმი ძალიან ინტენსიურად ვითარდება. 
სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში საქმიანი ტურიზმი აქტიურად 
ვითარდება ტაივანში, სინგაპურსა და ჰონგ-კონგში.

ამ სახის მოგზაურობების ორგანიზატორებად გვევლინებიან 
სპეციალიზირებული სააგენტოები  - tmc (travel management company).

საქმიანი მიზნებით სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები 
მოგზაურობენ. ბიზნეს მოგზაურობების მთავარ მიზნებს 
განეკუთვნება:
• პარტნიორებთან მოლაპარაკებებისა და შეხვედრების 

ჩატარება;
• საქმიანი კონტაქტის დამყარება, ახალი კლიენტების, 

ინვესტორების მოზიდვა და ა.შ.
• პროფესიულ ღონისძიებებზე დასწრება (კონგრესები, 

კონფერენციები, სემინარები და გამოფენები);
• თათბირებისა და შეხვედრების ჩატარება ხელმძღვანელობასა 

და კოლეგებთან, შვილობილი კომპანიებისა და ფილიალების 
წარმომადგენლებთან, მათი მუშაობის ინსპექტირება;

• სწავლება, ტრენინგებსა და გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის 
მიღება;

• ინსენტივ-ტურები;
• სერტიფიკატების, ლიცენზიების, ნებართვების აღება 

სხვა ქვეყნის სამთავრობო უწყებებში;
• არასამთავრობო საქმინაობა და საერთაშორისო საქველმოქმედო 

ღონისძიებები, სამეცნიერო ექსპედიციები.

მიღებულია mice ტურიზმის 3 მსხვილ სეგმენტად დაყოფა:

1. კონგრესებში, კონფერენციებში, სამიტებში მონაწილეობა;
2. გამოფენები და ბაზრობები;
3. ინსენტივ-ღონისძიებები.

მსოფლიოს მასშტაბით ყოველდღიურად ათასობით       გამოფენა, 
კონფერენცია, ინსენტივ-მოგზაურობა და    ღონისძიება ტარდება. 
მაგალითად, დიდ ბრიტანეთში 2013 წლის მონაცემებით 
განხორციელებულ ვიზიტთა შორის 30% საქმიანი მიზნებით 
განხორციელდა.
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ღონისძიებების ინდუსტრიამ „სრულწლოვანებას მიაღწია“ და 
მტკიცედ დაიკავა  ტურისტული ინდუსტრიის განვითარებაში 
ცენტრალური პოზიცია, როგორც სექტორის 
მამოძრავებელმა, შემოსავლების, დასაქმებისა და 
ინვესტიციების გენერატორმა. მნიშვნელოვან ბიზნეს-
შესაძლებლობებთან ერთად ღონისძიებების ინდუსტრია 
იძლევა ეკონომიკის გაფართოების, სეზონურობის შემცირების, 
დანიშნულების ადგილების რეგენერაციის შესაძლებლობებს.

ღონისძიებების ინდუსტრიის ეკონომიკური მნიშვნელობის 
დადგენა და გამოთვლა სირთულეებთან არის დაკავშირებული.
mice ინდუსტრიის ეკონომიკური სარგებლის გამოსათვლელად 
უნდა მოხდეს გამოთვლა:

- ღონისძიებების მონაწილეთა დანახარჯები, მათ შორის 
საყიდლები, გადასახადები, რომლებსაც ახორციელებს 
შეხვედრების მონაწილე და ან მისი მეწყვილე, თანმხლები 
პირი. ის ასევე მოიცავს ყველა დამატებით დანახარჯს, 
რომელიც ხორციელდება ძირითად ღონისძიებამდე ან მის 
შემდეგ დანიშნულების ადგილზე;
- ექსპონენტების დანახარჯები, მათ შორის დანახარჯები, 
რომლებსაც ისინი იხდიან გამოფენაში მონაწილეობის 
მისაღებად;
- ღონისძიების ორგანიზატორის მიერ გაწეული დანახარჯები 
ორგანიზების დროს, მათ შორის დანახარჯები გართობაზე.

MICE ტურიზმი საქართველოში
ეკონომიკის განვითარებისათვის საქართველოში ტურიზმი 
ერთ-ერთი წამყვანი დარგია. არავინ დაობს იმაზეც, რომ 
ამ სფეროს განვითარებას ხელს შეუწობს ტურისტული 
ინფრასტრაქტურის მოწყობა, თუმცა რა პოტენციალი აქვს ტურიზმის 
ერთ-ერთ მიმართულებას mice ტურიზმს საქართველოში?

თბილისი და ბათუმი მასშტაბური საკონფერენციო ღონისძიებების 
გასამართად ინფრასტრუქტურულად ყველაზე გამართული 
ქალაქებია საქართველოში. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 
თქმით, mice (საკონფერენციო) ტურიზმისთვის კახეთიც საკმაოდ 
განვითარებულია და ზაფხულის სეზონზე შეხვედრების გამართვა ამ 
რეგიონშიცაა შესაძლებელი.

ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ, დღეისათვის, ინფრასტრუქტურული 
თვალსაზრისით საქართველო მზად არის  mice ტურიზმის    მაშტაბურ 
ღონისძიებებს უმასპინძლოს. აღნიშნული ინფრასტრუქტურული 
შესაძლებლობები და მომსახურების ხარისხი ძირითადად 
საერთაშორისო ბრენდების ოპერატორებს გააჩნიათ.

ბოლო წლებში აჭარაში წარმატებით ჩატარებულმა 
ადგილობრივმა თუ საერთაშორისო დონის ღონისძიებებმა 
მას სახელი გაუთქვა, როგორც  ტურიზმისათვის საინტერესო 
მიმართულებას. ამ რეგიონმა მოიპოვა ქვეყნის მასშტაბით 
კულტურული ცენტრის სტატუსი და იგი ყოველწლიურად 
მასპინძლობს ისეთ მნიშვნელოვან კულტურულ 
ღონისძიებებს, როგორებიცაა: „შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი“, 
კინოს საერთაშორისო ფესტივალი  „biaff“, კლასიკური 
მუსიკის ფესტივალი, ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო 
ფესტივალი „თოფუზი“ და ა.შ.

ახალ აშენებული ხუთვარსკვლავიანი მსოფლიო ბრენდის 
სასტუმროები და ქალაქის ტურისტული ინფრასტრუქტურა 
საშუალებას იძლევა ვუმასპინძლოთ საერთაშორისო 
ბიზნეს და პოლიტიკურ შეხვედრებს, კონგრესებსა და 
კონფერენციებს. რეგიონის ბიზნეს ურთიერთობების და ახალი 
საქმიანი თანამშრომლობის დამყარების მიზნით ყოველწლიურად 
იმართება დიდი საერთაშორისო გამოფენები.

ექსპო-ბათუმი ითვლება ერთ-ერთ წამყვან ღონისძიებად 
აჭარის სწრაფად განვითარებად ტურიზმის ინდუსტრიაში. 
იგი პოპულარიზაციას უწევს აჭარის რეგიონს, როგორც 
ახალ ტურისტულ მიმართულებას და ხელს უწყობს საქმიანი 

კონტაქტების დამყარებას.

რეგიონში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებისაკენ 
მიმართული ახალი პროექტები მომავალში კიდევ უფრო შეუწყობს 
ხელს საერთაშორისო დონის გამოფენებისა და ღონისძიებების 
ჩატარებას. აჭარა უკვე იზიდავს mice სექტორში მომუშავე 
პროფესიონალებს, როგორც ზაფხულის პერიოდში, ასევე მთელი 
წლის განმავლობაში.

მე დავინტერესდი თბილისში საქმიანი ტურიზმის არსებობით 
და ვესტუმრე „holiday inn“-ის და „old tbilisi“-ის სასტუმროებს. 
ჩავატარე კვლევა, რომლის შედეგად მოვიძიე ინფორმაცია ამ 
სასტუმროში ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ.

როგორც გაირკვა,  „holiday inn“ ყოველთვიურად მასპინძლობს 
20-ზე მეტ ღონისძიებას, რაც წელიწადში საშუალოდ 
240 ღონისძიებას შეადგენს. ღონისძიებების უმეტესობა 
კონფერენციებია და ტარდება სასტუმროში არსებულ ხუთ 
საკონფერენციო დარბაზში, რომელთაგან ყველაზე დიდი 
დაახლოებით 350 ადამიანს იტევს. რაც შეეხება სასტუმრო 
„old tbilisi“-ს, ის ყოველთვიურად მასპინძლობს 15-ზე მეტ 
ღონისძიებას, რაც წელიწადში საშუალოდ 180 ღონისძიებას 
შეადგენს. მას გააჩნია სამი საკონფერენციო დარბაზი, 
რომელთაგან ყველაზე დიდი მასპინძლობს 250 ადამიანს, 
თეატრალური წყობით. როგორც კვლევისას გაირკვა, 
ღონისძიებებზე ყველაზე ხშირი სტუმრები ჩამოდიან 
რუსეთიდან, უკრაინიდან და სომხეთიდან, თუმცა საქართველო 
სხვა დანარჩენი ქვეყნების მოქალაქეებსაც მასპინძლობს. 
საქართველოს მიმართ ინტერესი საკმაოდ დიდია, თუმცა 
სასტუმროების მაღალი ფასიდან გამომდინარე ხშირად 
საქართველო ვერ ახერხებს მასშტაბური საერთაშორისო 
კონფერენციების მოზიდვას. mice ტურიზმის მიმართულება  
სწრაფად ვითარდება და სტუმრებს, ამ მიმართულებით, 
ძირითადად, მეზობელი ქვეყნებიდან იღებს. საქართველოს 
მრავალი ფაქტორის გათვალისწინებით, დიდი პერპექტივა 
აქვს mice ტურიზმის განვითარების კუთხით. მაგალითად 
საქართველოში არსებულმა ერთ-ერთმა ყველაზე ცნობილმა 
და გამოცდილმა ღონისძიებების  ორგანიზატორმა კომპანიამ, 
რომლის სახელწოდებაა “concord events”, მოახდინა ამ 
ფაქტორების ჩამოყალიბება: 
• ხელსაყრელი კლიმატური პირობები;
• ქვეყანაში არსებული, როგორც სამვარსკვლავიანი, ასევე     
ძვირადღირებული ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები;
• ქართული  სტუმართმოყვარეობა  და ა.შ.

ჩვენს მიერ მოძიებული მასალებით  2015 წლის მონაცემებით 
ყველაზე დიდი mice ტურიზმის საერთაშორისო ღონისძიება 
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის 
(ebrd) ყოველწლიური შეხვედრა იყო, რომლის ფარგლებშიც 
საქართველომ 13-15 მაისს უმასპინძლა მაღალი რანგის 
სტუმრებს, სამთავრობო დელეგაციებს, ბიზნესისა და 
საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. 2011 
წლიდან mice ტურიზმის მიმართულებით განხორციელებულმა 
პროექტებმა, ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკის 
გაუმჯობესებამ, ბევრი ბრენდული სასტუმროს გახსნამ ხელი 
შეუწყო mice ტურიზმის სწრაფ განვითარებას. გაწეული 
სამუშაოების შედეგად 2015 წელს საქართველომ სამ 
მასშტაბურ საერთაშორისო ღონისძიებას, იბიარდს, უეფას 
თასს და ახალგაზრდულ ოლიმპიადას უმასპინძლა.

რა სარგებელს მოგვიტანს MICE ტურიზმის განვითარება?
mice ინდუსტრია არის დამოუკიდებელი ბიზნეს 
სექტორი, რომელიც ხელს უწყობს ბიზნესის სხვა 
სექტორების განვითარებას, შეხვედრები ხელს უწყობენ 
ინვესტიციების მოზიდვას, ვაჭრობას, კომუნიკაციებისა და 
ტექნოლოგიების განვითარებას. ვითარდება  უკეთესი ტურისტული 
ინფრასტრუქტურა. შეხვედრების ინდუსტრია ხელს უწყობს 
განათლების გავრცელებას და პროფესიულ განვითარებას, 
ქმნის სამუშაო ადგილებს.
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mice ტურისტები ხარჯავენ უფრო მეტს, ვიდრე სხვა 
მოგზაურები დროის იმავე მონაკვეთში, გარდა ამისა, ისინი 
ხშირად ახანგრძლივებენ თავიანთ სტუმრობას ღონისძიების 
შემდეგ, ან მის დაწყებამდე.

ტურიზმის სხვა სექტორებთან შედარებით mice ინდუსტრია 
ყველაზე ნაკლებად იწვევს გარემოს დანაგვიანებას.

ტურიზმის ამ მიმართულებას შეუძლია მნიშვნელოვანი 
წვლილი შეიტანოს დანიშნულების ადგილის განვითარებაში.

mice სეგმენტზე დღეისათვის საქართველოში ჩამოსული 
ტურისტების 35% მოდის, თუმცა აქტიური კამპანიის 
ჩატარების შემდეგ ეს ციფრი დაახლოებით 5%-ით გაიზრდება.
ევროკავშირი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი 
მიზნობრივი ბაზარი განვითარებადი ქვეყნებისათვის, მათ შორის 
საქართველოსთვისაც. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
გერმანია, დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი, რადგან ეს 
ქვეყნები ბიზნეს-მოგზაურობების სფეროში ლიდერები 
არიან.

mice ტურიზმის ევროპულ ბაზარზე პოზიციონირებისათვის 
აუცილებელია იმ მოთხოვნების ცოდნა, რომლებსაც          
მომხმარებლები უყენებენ ამ პროდუქტს. ევროპელი 
მომხმარებლებისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორებია 
ადგილმდებარეობა (73.7%), მომსახურების ხარისხი (57.9%), 
ხარისხისა და ფასის შესაბამისობა (52.6%) და კარგად 
განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა (31.6%) .

აღსანიშნავია, რომ ხარისხი (მომსახურების, განთავსების, 
ტრანსპორტის, საკვების და ა.შ.) mice მოგზაურებისათვის 
უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ჩვეულებრივი 
ტურისტებისათვის. ისინი არ ეძებენ ეგზოტიკურ ან უცნობ 
ადგილებს; მათთვის მთავარია დანიშნულების ადგილმა 
უნიკალური გამოცდილება შესძინოს და შესთავაზოს 
კრეატიული mice პროგრამა მისაღებ ფასად. 

როგორც ყველა დარგში, საქართველოში mice ტურიზმის 
განვითარების პრობლემებიც არსებობს. პირველი და ყველაზე 
მნიშვნელოვანი პრობლემა ესაა ინფრასტრუქტურის განვითარების 
არასაკმარისი დონე. თბილისს კონფერენციის გამართვის 
თვალსაზრისით მაქსიმუმ 400 ადამიანის მიღება შეუძლია. 

უდავოა, რომ ტურიზმის ამ მიმართულებას საქართველოში 
დიდი პერსპექტივები გააჩნია და საინტერესოა ის ფაქტიც, 
რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მუშაობს 
საკონვენციო ბიუროს გახსნაზე, რაც შემდგომში ხელს 
შეუწყობს საქართველოში mice ტურიზმის განვითარებას.

გამოყენებული ლიტერატურა:

•   www.welcomebatumi.com/index.php?m1=11&rf=text&lang=ge&p

•   www.adJara.gov.ge/branches/description.aspx?gtid=10305&gid=7#.
    www.ghn.ge/print.php?print=46815
•   www.concordtravel.ge/portal/alias__concordtravel/lang__ka- 
     default.aspx

•   www.commersant.ge/?m=5&news_id=22517&cat_id=11 
•   სახელმძღვანელო : ღონისძიებების მენეჯმენტი 
•   www.tourlib.net/books_tourism/papiran4.htm

•   unwto global report on the meetings industry 2014, p.12
•   „деЛовой туризм и Современные Сетевые техноЛогии“ гЛушкова в.г.
•   „деЛовой туризм и его значение дЛя территориаЛьного развития:

ge/tabid__4461/

маркетинговый аСпект“ чхиквадзе

hpsessid=1047a1f00a15cfbf0b7fe4daefcb1e97#.vJxqelertvu
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ქ. ფოთი - საკონფერენციო და სამეცნიერო  
ტურიზმის პოტენციური ცენტრი                                                           

ავტორი: დავით გოშაძე
                      თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
                     ხელმძღვანელი: პროფესორი მედეა აბულაძე

საქართველოში ტურიზმის სექტორი სწრაფი ტემპებით 
განაგრძობს ზრდას. საკმაოდ ოპტიმისტურია პროგნოზები, 
რომლის მიხედვით ტურიზმის სექტორში, როგორც 
დასაქმებულთა რაოდენობა, ასევე ტურიზმიდან მიღებული 
შემოსავლების ზრდა მომავალ წლებშიც გაგრძელდება. ამავე 
დროს აუცილებელია ახალახალი იდეებისა და თავისუფალი 
„ნიშების“ ძიება, რათა ყველა რეგიონი იყოს აქტიურად 
ჩართული ქვეყნისთვის ეკონომიკურად მომგებიან საქმიანობაში - 
ტურიზმში.

სტატიის მიზანია იმის დასაბუთება, რომ ქ. ფოთი ერთ-
ერთი ძალზე საინტერესო და მიმზიდველი ქალაქია 
საკონფერენციო და სამეცნიერო ტურიზმის, ე.წ. 
„MICE ტურიზმის” ცენტრად ჩამოყალიბებისათვის. 
მარკენტიკული კვლევის მიხედვით ტურისტთა 30%-ის ჩამოსვლა 
ჩვენს ქვეყანაში სწორედ საქმიან და პროფესიულ მიზანს 
უკავშირდება. „MICE ტურიზმი“ ინფრასტრუქტურის 
თვალსაზრისით ძვირადღირებულია, მაგრამ მოთხოვნა 
იმდენად დიდია, რომ უდიდესი მოგება შეიძლება მოიტანოს. 
საქართველოს გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, მზარდი 
ინტერესი ქვეყნისადმი მსოფლიო არენაზე, მრავალი 
ტიპის მასშტაბური ღონისძიებების ჩატარების საჭიროება, 
მოითხოვს მძლავრი ტურისტული ინფრასტრუქტურის 
განვითარების აუცილებლობას. დღეს ასეთი პოტენციალი 
გააჩნია მხოლოდ თბილისსა და ბათუმს, თუმცა შესაძლებელია 
უფრო ფართო ინფრასტრუქტურული ქსელის ჩამოყალიბება, 
მითუმეტეს მთავრობამ ტურისტული სექტორის 
ხელშეწყობის მიზნით დასახა გარკვეული ღონისძიებები 
ინვესტორების სტიმულირებისათვის, ესაა ინფრასტრუქტურულ 
ობიექტებზე ორიენტირებული ინვესტირების ინიციატივა და 
თავისუფალი ტურისტული ზონების შექმნა.

ქ. ფოთი, იგივე „ფაზისი“ გამორჩეულად საინტერესო 
ქალაქია. მას უკავშირდება ანტიკური მსოფლიოს ცნობილი 
მითები არგონავტების მოგზაურობისა კოლხეთში, მეფე 
აიეტის სამფლობელოში „ოქროს საწმისის“ მოსაპოვებლად, 
ამიტომ მისი ცნობადობა მაღალია და ამის გამოყენება 
აუცილებელია. ეს ამძაფრებს ინტერესს ქალაქისადმი. 
ამის მაგალითია თუნდაც 1831 წელს ცნობილი ფრანგი 
კომერსანტის, ჟაკ ფრანსუა გამბას მოგზაურობა 
საქართველოში, მან დაწერა წიგნი ამის შეახებ და შეადგინა 

ქ. ფოტო 1, 2, 3 - ტიმ სევერინის ჩამოსვლა ფოთში მოგზაურობის 30 
წლისთავის აღსანიშნავად. 

ფოთის გეგმა, ასევე ირლანდიელი მწერლისა და მოგზაურის 
ტიმ სევერინის მოგზაურობა ქ. ფოთში, უძველესი 
ნახაზებით შექმნილი გემი „არგოთი“. მან მეცნიერულად 
დაასაბუთა ფაქტი, რომ შესაძლებელია ნიჩბიანი გემით 
ამხელა მანძილის დაფარვა. (ფოტო 1, 2, 3,) ამ თარიღის 
აღსანიშნავად, ის მთელი მოგზაური ეკიპაჟით ესტუმრა 
საქართველოს. იმის გამო, რომ ფოთში არ იყო შესაფერისი 
ინფრასტრუქტურა, კონფერენცია და ამ მოგზაურობის 
ამსახველი კადრების ფოტოგამოფენა ჩატარდა თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

ქვეყანამ უნდა გააცნობიეროს, თუ რას ეფუძნება 
მისი კონკურენტული უპირატესობა სხვა ქვეყნებთან 
შედარებით და გააქტიუროს ეს მიმართულება.

კიდევ ერთი ნიშნით არის გამორჩეული ფოთის მიმდებარე 
ტერიტორია, აქ არის „რამსარის კონვენციით“დაცული 
ადგილები. საქართველო 1996 წელს მიუერთდა  „რამსარის 
კონვენციას“,რაც ავალდებულებს ხელმომწერ სახელმწიფოებს

„საერთაშორისო   მნიშვნელობის  წყალჭარბი, განსაკუთრებით   
წყლის ფრინველთა  საბინადროდ ვარგისი ტერიტორიების 
დაცვას და ამისათვის თანამშრომლობის უზრუნველყოფას“.

ფოტო 4 - რამსარის კონვენციით დაცული ტერიტორიები

აქ არის რეფუგეუმი, ადგილები, რომლებიც გადაურჩნენ 
გამყინვარებას. „ეს არის გამყინვარების დროინდელი 
ეკოსისტემა, რომელიც მხოლოდ ორ ადგილას გვხვდება 
პლანეტაზე და ერთერთი ადგილი კოლხეთის დაბლობია“. 
(ფოტო 4) 2009 წლამდე „რამსარის კონვენციის“ წევრი 
ქვეყნების წარმომადგენელთა შეხვედრა ყოველთვის 
შვეიცარიაში - ქალაქ ჟენევაში იმართებოდა. 2010 წლის 
აპრილში კონვენციის მუდმივ მომქმედი კომიტეტის 
გადაწყვეტილებით, 41-ე ფორუმი ქობულეთში გაიმართა. ქ. 
ფოთი ისევ ვერ გახდა მასპინძელი კონფერენციისა, რომელშიც 
30 ქვეყნის მაღალი რანგის სტუმარი მონაწილეობდა, ისევ 
შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არქონის გამო. ასეთი 
მაღალი ფორუმებისათვის ხელშეწყობა აუცილებელია 
ქვეყნის ტურისტული ცნობადობის, ეკონომიკისა 
და პრესტიჟისთვის. მიგვაჩნია, რომ „სამეცნიერო 
ტურიზმიც“ მომგებიანი მიმართულება იქნება 
ფოთისთვის. მალთაყვის არხის მიმდებარე მიდამოებში 
შესაძლებელია დიდი საერთაშორისო მნიშვნელობის 
სამეცნიერო ცენტრის განთავსება, საკონფერენციო 
დარბაზებით, საცდელი მეურნეობებით, ჭაობის ფლორისა 
და ფაუნის საკვლევი ლაბორატორიებით, ეგზოტიკური 
ფრინველთწარმოებითა და სხვა. (ფოტო 5, 6, 7)

ფოტო 5, 6, 7- ანალოგი სამეცნიერო ცენტრისათვის, სტუ-ს 
სტუდენტი ლ. ბარბლიშვილი

სამეცნიერო ცენტრი უმასპინძლებს რამსარის 
კონვენციის მიმართულების ღონისძიებებს „ბიოლოგიური 
მრავალფეროვნების შესახებ“, კვლევებს შავი ზღვის 
ბინადართა შესახებ, გადამფრენ ფრინველებზე 
დაკვირვებისათვის და ა.შ. შესაძლოა ამ ცენტრიდან 
გზის გაგრძელება პალიასტომის ტბის ნაკრძალისაკენ 
და მდ. კაპარჭაზე საფეხმავლო „მწვანე ხიდის“ მოწყობა, 
სამოძრაო ბილიკების გაკეთება. (ფოტო 8, 9).
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ფოტო 8, 9 - ანალოგები ხიდისა და ბილიკებისათვის   ჭაობიან ადგილებში

მიუხედავად არსებული პოტენციალისა, ტურიზმი, 
როგორც ცხოვრების აქტიური სფერო და ეკონომიკის 
მიმართულება, შეიძლება ითქვას, რომ ფოთში არ არსებობს. 
ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის ორგანიზებით 2015 წელს 
ჩატარდა არქიტექტურული კონკურსი, რომელიც მიზნად 
ისახავდა ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ზღვის 
სანაპირო ზოლის, მალთაყვის არხიდან ნიკოლაძის სახელობის 
კუნძულამდე, განვითარების არქიტექტურულ-გეგმარებითი 
კონცეფციის შექმნას. ჩვენი ნაშრომი მიმართული იყო ქ. 
ფოთის საპორტოსთან ერთად, ტურისტულ და საქმიან 
(MICE ტურისტულ) ქალაქად ჩამოყალიბებაზე. ჩვენი 
აზრით ამის პოტენციალი ქალაქს აქვს. ქ. ფოთის სიახლოვემ 
კოლხეთის ეროვნულ პარკთან და დაცულ ტერიტორიებთან, 
განსაზღვრა ტურიზმის შესაძლო სახეობის ძირითადი 
მიმართულებები ფოთში და მის მიმდებარედ: საკურორტო-
რეკრეაციული, „სამეცნიერო ტურიზმი“, „საკონფერენციო - 
საქმიანი ტურიზმი“ და „თევზჭერის მოყვარულთა ტურიზმი“.
„თევზჭერის მოყვარულთა ტურიზმი“ შესაძლოა განვითარდეს 
„ოქროს ტბის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც 
სპეციალურად მოწყობილ მცირე მოტელების გვერდით, 
მოყვარულ - მეთევზეებს შეეძლებათ ბუნებაში კარვის 
გაშლაც. თევზჭერა მომგებიანი ბიზნესია საკურორტო 
ქალაქებისთვის და შემოსავლის წყარო ადგილობრივი 
მოსახლეობისთვის. „ოქროს ტბაში“ ბინადრობენ: კობრი, 
ამური, კარჩხანა, შამაია, კეფალი და ზუთხი. (ფოტო 10, 11, 
12, 13) .

ფოტო 10, 11, 12, 13 - ოქროს ტბა, მეთევზეთა სასტუმრო ტბაში, სტუდ. გ. 
შერმაზანაშვილი   
                                 
ქ. ფოთში ტურიზმის განვითარებისათვის, ჩვენთვის 
განსაკუთრებით საინტერესო მიმართულება აღმოჩნდა 
„საკონფერენციო (საქმიანი) ტურიზმი“, რომელიც 
გულისხმობს სხვადასხვა თემატური კონფერენციების 
და კონგრესების მასპინძლობას. ასეთი ტურიზმის 
გახმაურებულ მაგალითად შეიძლება მოვიტანოთ დავოსი, 
სამთო - სათხილამურო კურორტი შვეიცარიის ალპებში. ის 
1971 წლიდან მოყოლებული ყოველწლიურად მასპინძლობს 
მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმს. ოთხი დღის განმავლობაში 
დედამიწის მიზიდულობის ცენტრი დავოსში ინაცვლებს, 
სადაც თავს იყრიან მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი 
ადამიანები, რომლებიც განიხილავენ კაცობრიობისათვის 

ყველაზე აქტუალურ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ საკითხებს. 
ასეთი ფორუმების მასპინძლობისათვის ქვეყანაში უნდა 
იყოს მაღალი კლასის ინფრასტრუქტურული ობიექტები: 
კონგრესცენტრები, საკონფერენციო კომპლექსები, 
სამაყურებლო დარბაზები, კვების ობიექტები, სასტუმროები, 
აღჭურვილი უახლესი ხარისხის საკომუნიკაციო და სხვა 
პირობებით.

გვინდა წარმოვადგინოთ საავტორო სამაგისტრო პროექტი 
„კონგრესცენტრი 1400 მონაწილეზე ქ. ფოთში“, დიდი 
საკონფერენციო და სალექციო დარბაზებით, სასტუმროებით, 
კვების და დასვენების ობიექტებით. მას სახელი „არგო“ 
შევურჩიეთ. კონგრესცენტრები ეს არის მულტიფუნქციური 
შენობა და იძლევა არა მხოლოდ სხვადასხვა სახის 
ღონისძებების ჩატარების შესაძლებლობას, არამედ 
განსხვავებული პროცესების ერთდროულად დაგეგმვის და 
წარმართვის საშუალებას.

ჩვენი კონგრესცენტრისთვის შერჩეული ადგილი ფოთში 
სიმბოლურია, მდ. რიონის ზღვასთან მიერთების ადგილას, 
ნიკოლაძის კუნძულზე და მისი ვიზუალური ჩანაფიქრია 
არგონავტების ხომალდ „არგოს“ შემოსვლა ფაზისში, ძველ 
კოლხეთში (ფოტო14).

ფოტო 14 - ქ. ფოთის ორთოფოტო ტურისტული ინფრასტრუქტურული 
ობიექტებით 

აღიარებულია, რომ კომერციული წარმატების პირველი 
კრიტერიუმი არის ნაგებობის ვიზუალური მხარე და 
განთავსების ადგილი. ამის შესანიშნავი მაგალითია სიდნეის 
ოპერა. ის აფრების ასოციაციით ულამაზეს სურათს ქმნის 
სანაპიროზე (ფოტო 15, 16).

ფოტო 15, 16 - სიდნეის ოპერა ავტ. იორნ უტზონი,    ქ ართველი „არგონავტები“ 1970

ფოთის კონგრესცენტრი „არგო“ მოიაზრება ერთ 
დიდმოცულობიან ნაგებობაში, მაღალი ტალღის ფორმა 
აქვს სასტუმროს, რომელიც საერთო ფართო ფოიეთი 
უკავშირდება ძირითად ნაწილს და ერთიან კომპოზიციას 
ქმნის. ძირითადი ფუნქციური ნაწილი დასმულია უშუალოდ 
ზღვის სანაპიროზე, კეთილმოწყობილი პლატფორმით და 
ნავმისადგომებით.

პროექტში  განსაზღვრულია  ალტერნატიული ენერგორესურსების 
გამოყენება. აქ შესაძლებელია მზის ენერგიის, წყლის 
ენერგიის და ჭაობების არსებობის გამო გეოთერმული 
ენერგიის გამოყენება. ჩვენ მივანიშნეთ ადგილი მცირე 
ჰესისათვისაც.
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ფოტო 14, 15, 16 - ქ. ფოთი, მდ. რიონის შესართავი შავ 
ზღვასთან, პალიასტომის ტბა. ისტორიული გეგმა -1831 წ. ჟაკ 
ფრანსუა გამბა, კონგრესცენტრი ნიკოლაძის კუნძილზე-გეგმა.

ასეთი მძლავრი ინფრასტრუქტურული ობიექტი, რომელიც ხაზს 
გაუსვამს ანტიკური საქართველოს ისტორიას, მომგებიანი სვლაა 
ტურიზმის განვითარებისთვის.

ქვეყანაში ტურიზმის ხელშემწყობ პოლიტიკაში დიდ როლს 
ასრულებს სახელმწიფო, შესაბამისი რეგულაციებით, 
ტურიზმის სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების 
დანერგვით და მძლავრი ინფრასტრუქტურული მშენებლობით. 
უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია ეკისრება ინვესტიციებს, რომელიც 
წარმოადგენს მამოძრავებელ ძალას ტურიზმის 
განვითარებისთვის. ამდენად, შეიძლება ვთქვათ, რომ 
ქალაქი ფოთი თავისი წარსულით, გეოგრაფიული 
არეალით, ბუნებრივ-კლიმატური პირობებით, კულტურით, 
ტრადიციებით, ხელჩასაჭიდი ტურისტული პოტენციალის 
მქონეა, რომელსაც პერსპექტივაში მიზანმიმართული გათვლები, 
პროგრამირება და მატერიალურ-ფინანსური სახსრები სჭირდება.

გამოყენებული ლიტერატურა:

• გელოვანი აკ. - აპოლონიოს როდოსელი „არგონავტიკა“ 
- თბ. 1975 წ. მგალობლიშვილი მ. - ჟაკ ფრანსუა გამბა 
„მოგზაურობა კავკასიაში - ჩერქეზებთან და აფხაზებთან, 
კოლხიდაში, სომხეთში და ყირიმში“- თარგმ. ფრანგულიდან 
თბ. 1987 წ.
• www.infotourism.ge/?page_id=2468
• www.museum.ge - 01 ივლისი 2014
• www.nplg.gov.ge - ენციკლოპედიური ლექსიკონი
• www.areuliblogi.wordpress.com - 2012/04/19
• www.moe.gov.ge - საქართველოს კანონი კოლხეთის   
     დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ
• www.nikoladzisgzit.ge/2014/%E1%83%92%E1%83%
90%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%98%E1%83% 
97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%
94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%97%E1%83%A3-
%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90- %E1%83%A2%E1%83%
A3%E1%83%A0%E1%83%98/ - სტატია
• www.sputnik-georgia.com/columists/20160520/231755837.
html -ქართველი არგონავტები-1970წ
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  პროექტი „სტუდენტები 
სტუდენტებისთვის“

ავტორი: მერი კახელიშვილი
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ხელმძღვანელი: გიგი ყუფარაძე

აბსტრაქტი
პროექტი „სტუდენტები სტუდენტებისთვის“ გულისხმობს: 
პროექტის განხორციელებაში სტუდენტების უშუალო 
და აქტიურ ჩართვას, დასაქმებას, სტუდენტური 
ჯგუფებისთვის ტურებისა და ექსკურსიების დაგეგმვასა 
და განხორციელებას. პროექტის განხორციელების 
ყველა ეტაპზე შესაძლებელი იქნება საქართველოს 
ნებისმიერი უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის 
სტუდენტების მონაწილეობა, რაც შესაძლებელს გახდის 
მათ ურთიერთგაცნობასა და კომუნიკაციას და ძირითად 
დისციპლინაში - ტურიზმში - დამოუკიდებელი პრაქტიკის 
გავლას.

პროექტის მიზანი და ამოცანები:
•  ტურიზმის სპეციალობის სტუდენტების დასაქმება და    სათანადო 
პრაქტიკული უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბება;
• თითოეული ქართველის მიერ საქართველოს კუთხეების უკეთ 
გაცნობა, მათთვის უცნობი ადგილების, წეს–ჩვეულებებისა და 
ტრადიციების აღმოჩენა და პატრიოტული   სულისკვეთების 
გაღვივება;
•  შიდა ტურიზმის განვითარება;
• ტურიზმის ინდუსტრიაში ადგილობრივი მოსახლეობის   ჩართვა.

ძირითადი ნაწილი
პროექტის განხორციელება უზრუნველყოფს: სტუდენტების 
უშუალო ჩართვას ტურისტულ ბიზნესში, მათ დასაქმებას, 
შიდა ტურიზმის განვითარებას, ქალაქებისა თუ სხვადასხვა 
რეგიონების ახალგაზრდებისათვის ჩვენი ქვეყნის კუთხეების, 
სოფლის ყოფის, ტრადიციებისა და წეს-ჩვეულებების 
გაცნობას, ტურისტული თვალსაზრისით ახალი, საინტერესო 
ადგილების აღმოჩენას, უფასო პრაქტიკასა და ბიზნესის 
წარმოებისათვის აუცილებელი უნარების ჩამოყალიბებას.

ამ პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ერთდღიანი ექსკურსიები 
და მრავალდღიანი ტურები, სადაც გიდებად და გამყოლებად 
იმუშავებენ სხვადასხვა რეგიონიდან წარმოდგენილი 
სტუდენტები. მათ მიერ დაგეგმილ მარშრუტებში შევა უკვე 
არსებული და ცნობილი ტურისტული მიმართულებებიც, 
მაგრამ ასევე, მოხვდება ისეთი ადგილები და ატრაქციები, 
რომლებიც დღემდე უცნობია ფართო საზოგადოებისთვის 
და ამავე დროს, კარგადაა ცნობილი ადგილობრივი 
მოსახლეობისთვის. 

ტურიზმის სოციო-კულტურული და პროპაგანდისტული 
ფუნქციების ერთ-ერთი გამოხატულება პატრიოტული 
აღზრდაა. ახალგაზრდა, რომელიც იზრდება  თბილისში 
ან რომელიმე რეგიონში და ცუდად იცნობს საქართველოს 
სხვა კუთხეებს, აქ არსებულ ტრადიციებს, სამზარეულოს, 
ღვინოს, ფლორასა და ფაუნას, სრულად ვერასოდეს 
გაითავისებს ჩვენი სამშობლოს სიყვარულს. ეს ამძაფრებს 
კუთხურობის პრობლემას და ხელს უშლის ახალგაზრდების 
ცნობიერებაში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივებას. 
წინამდებარე პროექტი ამ პრობლემების მოგვარების ერთ-
ერთი საუკეთესო საშუალებაა.

გარდა ამისა, სტუდენტებმა სხვებზე უკეთ იციან, რა 
სურვილები და მისწრაფებები აქვთ მათ თანატოლებს. მათთვის 
უფრო ადვილია ახალგაზრდებისათვის მისაღები ტურისტული 
პროგრამების შექმნა, როგორც შინაარსობრივად, ისე 
ფინანსური კუთხით. მეტიც, საკუთარ სოფელსა თუ ქალაქში 
გამყოლად მუშაობისას, სტუდენტი ჩამოსულ გიდზე უკეთ 
შეარჩევს თანატოლებისათვის შესათავაზებელ განთავსების 

საშუალებას, კვების ობიექტს, ღამის ბარს, დისკოთეკასა თუ 
სათევზაო და საპიკნიკე ადგილს. 

ამასთან,  ამ პროექტის ფარგლებში მოწყობილი ტურები 
სტუდენტებისათვის გაცილებით ხელმისაწვდომი იქნება 
ფინანსური თვალსაზრისით, ვიდრე პროფესიული 
ტურისტული კომპანიების ანალოგიური პროგრამები. ხოლო 
დასაქმებულთათვის ის გახდება, მართალია, მცირე, მაგრამ 
მაინც შემოსავლის წყარო და რაც მთავარია, პრაქტიკული 
უნარ-ჩვევების, ზოგადი და სპეციალური განათლების 
გაღრმავების, თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკისა და 
სხვა კულტურულ ელემენტებთან ადაპტირების საუკეთესო 
საშუალება.

პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობის აღწერა:
1.  საქართველოს ყველა უნივერსიტეტს გაუკეთდება 
შეთავაზება, რათა ტურიზმის ფაკულტეტიდან 
წარმოადგინონ თითო კანდიდატურა საინიციატივო ჯგუფში 
მონაწილეობისათვის. საინიციატივო ჯგუფის მიერ მოხდება 
არასამთავრობო ორგანიზაციის (კავშირის) დაფუძნება 
სახელწოდებით „სტუდენტები სტუდენტებისთვის“. 
იურიდიული ფორმალობების მოგვარების შემდეგ გაიმართება 
მოლაპარაკებები უნივერსიტეტების ხელმძღვანელობასთან 
და სტუდენტურ თვითმმართველობებთან, რათა ამ 
კავშირისათვის რამდენიმე უნივერისტეტში გამოიყოს 
სამუშაო ოთახი შესაბამისი ტექნიკითა და ავეჯით.
2.  სამუშაო ოფისის მოწყობის შემდეგ იქნება ხშირი 
შეხვედერები, სტუდენტები ერთმანეთს გაუზიარებენ 
და წარმოაჩენენ თავიანთ ხედვას საქართველოს შიდა 
ტურიზმის განვითარებაზე. ეს გაერთიანება ხელს 
შეუწყობს ახალი და ინოვაციური პროექტების დანერგვას 
და შემდეგ განხორციელებას. ამასთან, თითოეულ სიახლეს 
ოპერატიულად გააცნობენ თავიანთ უნივერსიტეტის 
სტუდენტებს.
3. კავშირში დარეგისტრირდებიან ის სტუდენტები, 
რომლებსაც უნდათ გახდნენ საკუთარი რეგიონის (ქალაქის 
ან სოფლის) გიდები. ე.წ „მომავალი გიდებიდან“ თითოეული 
წარმოადგენს თავისი რეგიონის (ქალაქის ან სოფლის) 
ტურს და პროგრამას. იმ სტუდენტს, რომლის ტურიც 
იქნება ყველაზე გამორჩეული და მიმზიდველი, მიეცემა 
შანსი გახდეს საკუთარი რეგიონის გიდი. შესაძლებელია 
რეგიონიდან 2 ან 3 გიდიც იყოს წარმოდგენილი.
4.    ,,მომავალ გიდებს“ ჩაუტარდებათ ტრენინგი, სადაც უკვე 
გამოცდილი გიდები და უნივერსიტეტების პედაგოგები 
მისცემენ სათანადო თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას 
ტურის სრულყოფილად ჩატარებისთვის.
5. სტუდენტურ გაერთიანებაში გაწევრიანებულ 
უნივერსიტეტის სტუდენტებს მიეცემათ შესაძლებლობა, 
რომ ჩაერთონ „სტუდენტები სტუდენტებისთვის“ ჩატარებულ 
სხვადასხვა აქტივობებში, ექსკურსიებში და ტურებში.
6. ხელშეკრულება გაფორმდება იმ სატრანსპორტო 
კომპანიასთან და განთავსების საშუალებებთან, რომლებიც 
შეღავათიან ფასებში შესთავაზებენ სტუდენტებს 
მომსახურეობას. ყოველი ტურის მომსახურება ჩატარდება 
მხოლოდ ამ სატრანსპორტო კომპანიის ტრანსპორტით და 
განთავსების საშუალებით, ანუ მათ მუდმივად ეყოლებათ 
„კლიენტები“.

პროექტის აქტუალობა: განხორციელების შემთხვევაში, 
პროექტი ხელს შეუწყობს 2015–2025 წლების საქართველოს 
ტურიზმის სტრატეგიაში გაცხადებული რვა სტრატეგიული 
მიზნიდან რამდენიმეს მიღწევას, კერძოდ:

• საქართველოს ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის 
პატივისცემას, დაცვას და წარმოჩენას;
• საქართველოს ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის 
აქტივების გამოყენებას უნიკალური და ავთენტური 
ტურისტული შთაბეჭდილებების შეთავაზების კუთხით;
• პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება სახელმწიფოს, 
ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებს, არასამთავრობო 
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ორგანიზაციებსა და ადგილობრივ თემებს შორის.

დასკვნა
პროექტის განხორციელება უზრუნველყოფს: სტუდენტების 
უშუალო ჩართვას ტურისტულ ბიზნესში, მათ დასაქმებას, 
შიდა ტურიზმის განვითარებას, ქალაქებისა თუ სხვადასხვა 
რეგიონების ახალგაზრდებისათვის ჩვენი ქვეყნის კუთხეების, 
სოფლის ყოფის, ტრადიციებისა და წეს-ჩვეულებების 
გაცნობას, ტურისტული თვალსაზრისით ახალი, საინტერესო 
ადგილების აღმოჩენას, უფასო პრაქტიკასა და ბიზნესის 
წარმოებისათვის აუცილებელი უნარების ჩამოყალიბებას.



turizmis ganviTarebis perspeqtivebi  saqarTveloSi da strategiuli miznebi

34



turizmis ganviTarebis perspeqtivebi  saqarTveloSi da strategiuli miznebi

35

საქართველოში ტურისტული 
კლასტერების პოტენციალის კვლევა, 

როგორც ტურიზმის მდგრადი  
განვითარების შესაძლებლობა

ავტორი: ანნა კვარაცხელია
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის დღევანდელი მდგომარეობა, 
გვკარნახობს გამოვიკვლიოთ განვითარების ახალი 
სტრატეგია ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროში, ასევე 
ინოვაციური მიდგომები ძველ ტრადიციულ დარგებში, 
რათა ავამოქმედოთ ის აუთვისებელი რეზერვები, რომელთა 
ჩართულობაც ჯამში შეგვიქმნის იმ ფუნდამენტურ 
ეკონომიკურ ბაზას, რომელზე დაყრდნობითაც უნდა 
ჩამოყალიბდეს საქართველოს, როგორც სახელმწიფოს, 
ეკონომიკური განვითარების ახალი სტრატეგია. სწორედ 
ასეთ სტრატეგიულ მიმართულებას წარმოადგენს 
ეკონომიკის კლასტერული პრინციპი. 

ამ მხრივ ტურიზმი, საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე 
არის ეკონომიკის სწორედ ის დარგი, რომელშიც 
კლასტერული პრინციპის ჩამოყალიბება არის ერთ-ერთი 
სწორი ეკონომიკური სტრატეგია, ვინაიდან თვით კლასტერის 
ცნება გულისხმობს, ერთი შეხედვით თითქოს შეუთავსებელი 
დარგებისა და მიმართულებების ერთ ეკონომიკურ იდეად 
ჩამოყალიბებას. ტურიზმის სფეროში კი, ეს არამხოლოდ 
სასურველია, არამედ სასიცოცხლოდ აუცილებელიც.

ტურისტული პროდუქტი ზოგადად თავისი არამატერიალური 
არსიდან გამომდინარე, საკმაოდ სპეციფიურია. ის დიდადაა 
დამოკიდებული არა მხოლოდ სერვისის ხარისხზე, რაც 
თავისთავად გასაგებია, არამედ  დამოკიდებულია აგრეთვე 
კლიმატურ და გეოპოლიტიკურ რისკებზე, რაც თავის მხრივ 
განაპირობებს ინვესტიციების მოზიდვის კოეფიციენტს, 
როგორც მოკლე და საშუალო, ასევე გრძელვადიან 
პერსპექტივაში.

სწორედ ამიტომ საკითხის სახელმწიფოებრივი ხედვა, 
სახელმწიფო აღმასრულებელი და ფინანსური სტრუქტურების 
სრული ჩართულობა, ტურისტული კლასტერის 
ჩამოყალიბების და მისი ნაყოფიერი ფუნქციონირების ერთ-
ერთი გადამწყვეტი წინაპირობაა კლასტერის ნებისმიერი 
სუბიექტის ნებისმიერ რგოლში. 

ტურისტული ბიზნესის, სტრატეგიული მართვის 
ორგანიზაცია, კლასტერად ჩამოყალიბების საქმეში 

კლასტერულ მიდგომაში ერთ-ერთი მთავარი და საკვანძო 
საკითხია, თვით კლასტერის გამოვლენის საკითხი. მისი 
იდენტიფიცირებისათვის კი სამ ძირითად შემადგენელს 
გამოყოფენ: კლასტერის კონკურენტუნარიანობას, საკუთრივ 
ურთიერთქმედების ეკონომიკურ შეფასებას და რეგიონის 
კლასტერიზაციის პოტენციალს.

კლასტერის იდენტიფიკაციის მეთოდებია: მისი რაოდენობრივი და 
თვისობრივი, ფოკუს ჯგუფების გამოკითხვის მეთოდი; დელფის 

ანალიტიკური მეთოდი (ეს მეთოდი პრობლემის კომპლექსური 
დამუშავების საშუალებას იძლევა და განსაკუთრებით 
აქტუალურია ზოგიერთი ტიპის გადაწყვეტილების მიღების 
დროს. დელფის პროცედურა ითვალისწინებს ექსპერტთა 
სამი ჯგუფის მონაწილეობას. პირველ მათგანს ეკისრება 
პროგნოზირების, მეორეს სტრატეგიული, მესამეს კი 
მაკოორდინირებელი ფუნქცია) და სხვა.

ტურისტული კლასტერის განვითარების მართვა შეიძლება 
წარმოვადგინოთ:

1.კლასტერის შექმნისა და განვითარების პერსპექტივების 
დიაგნოსტიკა
2.ორგანიზაციათა ჩამონათვალის ფორმირება - კლასტერის 
პოტენციური მონაწილეები
3.საწარმოთა შერჩევა - კლასტერის პოტენციური 
მონაწილეები
4.კლასტერის პოტენციური განვითარების შეფასება
5.კლასტერის რესურსებით უზრუნველყოფის სისტემით 
ფორმირება
6.კლასტერის განვითარების კონტროლისა და მონიტორინგის 
სისტემის შექმნა
7.კლასტერის შექმნის ინიციაცია
8.კლასტერის განვითარების რეგულირება.

კლასტერული თეორიის განვითარების უპირატესობა წარმოადგენს 
პრინციპულად ახალ სრტუქტურულ ელემენტს, კონკურენციის 
სუბიექტების ერთობლიობაში, სადაც კლასტერი ქმნის ახალ, 
დამატებით შესაძლებლობებს ეკონომიკის ორგანიზებისა 
და მისი დინამიური განვითარების საქმეში, ასევე რეგიონის 
განვითარების კუთხით სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის 
გატარების საქმეში, რაც დადებითად აისახება რეგიონის 
მოსახლეობის მაქსიმალურ ჩართულობაზე, მათთვის ახალი 
სამუშაო ადგილების შექმნის პერსპექტივებზე.

ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით, მინდა წარმოვადგინო 
ახალი ტურისტული კლასტერის ჩამოყალიბების ჩემეული ხედვა, 
ტურიზმის ისეთ მიმართულებაში, როგორიცაა ეკოლოგიური 
ტურიზმი. სწორედ ეკოლოგიური ტურიზმის ჭრილში მინდა 
შემოგთავაზოთ თემატური ტურიზმის ორი მიმართულების 
განხილვა, მათი ეკონომიკური პოტენციალის განზოგადოება და 
განვითარების პერსპექტივების მიმოხილვა.

ნიშანდობლივია, რომ პირველი მათგანი დღემდე ნაკლებად 
ფუნქციონირებს, ამდენად სუსტად არის წარმოდგენილი, 
როგორც  თეორიული, ასევე მატერიალური ბაზა, რაც 
განაპირობებს მისი განვითარებისათვის სოლიდური, 
ფინანსური დაბანდების გაწევას.

ამდენად წარმოდგენილ ნაშრომში ამ მიმართულების განვრცობა 
უადგილოა, თუმცაღა მისი აღნიშვნა მიზანშეწონილად მიმაჩნია.

რაც შეეხება მეორე მიმართულებას, ის ჩანასახოვან 
მდგომარეობაში უკვე არსებობს, მაგრამ სრულფასოვან 
კლასტერად მის ჩამოყალიბებამდე შორი გზაა გასავლელი. 
მეორეს მხრივ, ამ მიმართულებით არსებობს მსოფლიოს სხვა 
ქვეყნების (აშშ, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, საფრანგეთი, 
იტალია და ა.შ.) საკმაოდ მდიდარი გამოცდილება, რაც 
საშუალებას იძლევა გავაკეთოთ შედარებითი ანალიზი 
და მოვარგოთ ის ჩვენს რეალობას. ამდენად, ეს მეორე 
მიმართულება დღეისათვის უფრო პროგნოზირებადია და 
ბიზნესის თვალსაზრისით ალბათ უფრო მომგებიანიც, 
რამეთუ ნაკლებ დანახარჯებთანაა დაკავშირებული. 
თემატური ტურიზმის საკმაოდ საინტერესო სფერო - „ღვინის 
ტურიზმი“ არის მეორე მიმართულება, რომელსაც უფრო 
დაწვრილებით მინდა შევეხო.

მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოშიც 
დაგროვილია საკმაო გამოცდილება ამ მიმართულებით, 
თუმცაღა  ჩვენს  ქვეყანაში,  როგორც  ზემოთ  აღვნიშნე, 
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სრულფასოვან ტურისტულ კლასტერად ჩამოყალიბებამდე 
ჯერ კიდევ შორი გზაა გასავლელი. არადა მოგეხსენებათ, 
პოტენციალი შეუდარებლად უფრო დიდია, ვიდრე 
დღესდღეობითაა რეალიზებული. 

სწორედ უცხოეთის გამოცდილების ეკონომიკურ საფუძველზე 
დაყრდნობით უნდა იქნეს ჩამოყალიბებული საქართველოს 
რეალობას მორგებული ეს ტურისტული კლასტერი. არ უნდა 
შემოვიფარგლოთ მხოლოდ ღვინის წარმოების ტრადიციული 
რეგიონებით (კახეთი, ქართლი), არამედ უნდა გაფართოვდეს 
ამ ტურისტული კლასტერის მოქმედების არეალი, თანმხლები 
ინფრასტრუქტურის განვითარებით. 

როცა ვსაუბრობთ უცხოურ გამოცდილებაზე, ხაზგასმით 
მინდა აღვნიშნო, რომ მხედველობაში მაქვს ბიზნესის 
ორგანიზაციის ეკონომიკური საფუძვლები და არა მისი 
კულტურული შემადგენელი. ვინაიდან სწორედ ამაში 
მდგომარეობს ბრენდის ნაციონალური იდენტურობა. 
ძირითადად ამ ფაქტორმა უნდა განსაზღვროს ამ პაკეტის 
ტურისტული მიმზიდველობა და არა იმდენად თვით ღვინის 
ხარისხმა, რაც თავისთავად ცხადია და გასაგები.

მოგეხსენებათ ევროპის, ტრადიციული მეღვინეობის 
ქვეყნებში, როგორიცაა საფრანგეთი, ესპანეთი და იტალია, 
პროფესიონალი გიდები მოწოდების სიმაღლეზეა. და 
რომ არა საქართველოს გასტრონომიული მიმზიდველობა 
და ადგილობრივი მოსახლეობის ტოლერანტობა შედეგი 
შეიძლება უფრო სავალალო  ყოფილიყო. ამიტომ, თუ ჩვენ 
ვსაუბრობთ ტურიზმის კლასტერულ პრინციპზე, ეს უნდა 
იყოს ქვეყნის, როგორც საკანონმდებლო და აღმასრულებელი 
ხელისუფლების, ასევე სამეცნიერო და კვლევითი 
ინსტიტუტების საერთო მიდგომების გამომუშავება. ამ მხრივ 
გასაკეთებელი ძალიან ბევრია, როგორც კონცეპტუალური, 
ასევე პრაქტიკული მიმართულებით.

თუ საუბარია „ღვინის ტურიზმზე“, ის არ გულისხმობს ამ 
საკითხის ვიწრო გაგებას. პირიქით, საუბარია მთლიანი 
კლასტერის ჩამოყალიბებაზე. თანმხლები სერვისების ფართო 
სპექტრზე, მაგრამ ამ კონკრეტული კვლევის ჩარჩოები არ 
იძლევა საკითხის ფართოდ განხილვის საშუალებას. ამდენად 
უნდა შემოვიფარგლოთ რამდენიმე გრაფიკით, რომელიც 
შეგვიქმნის  წარმოდგენას ამ მიმართულების ეკონომიკურ 
მახასიათებლებზე.

ტრადიციული ღვინის მწარმოებელი ქვეყნებიდან 
აღსანიშნავია იტალია, სადაც ღვინის წარმოების ძირითადი 
განმასხვავებელი ნიშანია - ტკბილი, წითელი ღვინოების 
ფართო ასორტიმენტი. მათგან ყველაზე ცნობილი წითელი 
ღვინოებია: ბაროლი, ბერნნელო-დე-მუნტალჩინო, ტაურაზი, 
კიანტი კლასიკო. აღსანიშნავია ასევე ვერდიჩიოს თეთრი 
ღვინოები. 

საქართველოში გამოყოფენ ღვინის წარმოების ხუთ ძირითად 
რეგიონს: კახეთი, ქართლი, რაჭა-ლეჩხუმი, იმერეთი და 
შავი ზღვისპირეთის ზონა. ღვინის ძირითადი ტრადიციული 
ბრენდებია: საფერავი, ქინძმარაული, მუკუზანი, რქაწითელი, 
წინანდალი, ხვანჭკარა, ალადასტური და სხვა.
 
აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ქართული ღვინოები თავისი 
ხარისხით არათუ არ ჩამოუვარდება მსოფლიოს ცნობილ 
ღვინოებს და მათ შორის იტალიურ ღვინოსაც, არამედ ბევრ 
კომპონენტში აღემატება კიდევაც მათ, რაც განპირობებულია 
არამხოლოდ კლიმატური თავისებურებებით, არამედ 
დამზადების უძველესი ტექნოლოგიით.

რაც შეეხება „ღვინის ტურიზმის“ პაკეტს, როგორც 
პროდუქტს, საქართველო ამ მხრივ ბევრად ჩამორჩება, 
როგორც იტალიას, ასევე მსოფლიოს ღვინის მწარმოებელ 
ქვეყანათა უმრავლესობას. ამას აქვს რა თქმა უნდა 
თავისი ობიექტური მიზეზები, რაც ძირითადად სუსტი 
ინფრასტრუქტურითაა განპირობებებული. მაგრამ არის 

უამრავი სუბიექტური მიზეზი, რომელთა აღმოფხვრა 
სწორი სტრატეგიის შემუშავების შემთხვევაში დღეს უკვე 
შესაძლებელია.

საქართველოში არის წარმატებული ღვინის კომპანიები, 
მათ შორის აღსანიშნავია „შატო მუხრანი“, რომელიც 
თბილისიდან ახლო მანძილზე მდებარეობს, რაც ტურიზმის 
კუთხით საკმაოდ მოხერხებულია. 

„შატო მუხრანი“, როგორც ბიზნეს პროექტი ჩაფიქრებული 
იყო მუხრანბატონის ყოფილი მამულებისათვის, ძველი 
ღირსების აღდგენის მიზნით და თანამედროვე პირობებში 
ამ იდეის ინტეგრირებით, რაც თავის მხრივ ბიზნესს აძლევს 
ქართულ იდენტურობას. სწორედ ასეთი მიდგომა ალბათ 
არის ის ოპტიმალური პირობა, რომელმაც უნდა შექმნას 
თანამედროვე ქართული ბიზნესის სახე მსოფლიოში მისი 
ცნობადობის კუთხით. სწორედ ამ პრინციპზეა აგებული 
მსოფლიოს ყველა ტურისტული, ხოლო ჩვენს შემთხვევაში 
ღვინის ტურიზმის არსებობის პრინციპი.

„შატო მუხრანში“ არის ქეთევან წამებულის სახელობის 
ეკლესია, აშოტან მუხრანბატონის გალავანი, მუხრანბატონის 
და ნიკო ბურის სასახლე და ბაღი, ასევე მუხრანთან 
ახლოს არის ქსნის მინის ტარის ქარხანა, ყოველივე ეს 
კარგ საშუალებას იძლევა ტურისტული კლასტერის 
ჩამოყალიბებისა და განვითარებისათვის.

ჩატარებულმა კვლევამ კითხვარის მიხედვით კომპანია 
„შატო მუხრანის“ წარმომადგენელთან, შემდეგი სახის 
მონაცემები მოგვცა. იმის განსასაზღვრად, თუ როგორია 
ბრუნვა ღვინის ბაზარზე და რა რაოდენობის ღვინო 
იწარმოება ყოველწლიურად ამ კონკრეტული კომპანიის 
მიერ, ის წარმოდგენილია ქვემოთ მოყვანილ გრაფიკზე.
ყოველწლიურად აღნიშნული მაჩვენებლის ზრდა და ამ 
რაოდენობის (400 000) ღვინის ბოთლის ჩამოსხმა, უკვე 
მეტყველებს იმ ტენდენციასა და მომავალ წარმატებაზე, 
რაც ქართული ღვინის ბაზარზე შეიძლება იქნეს მიღწეული 
და ღვინის ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისითაც 
საკმაოდ საინტერესოა.

საინტერესოა, აგრეთვე ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ 
რა ასაკობრივი მომხმარებელი ჭარბობს, როგორია 
მათი სპექტობრივი შემადგენელი და რა მიმართულებითაა 
დამატებითი სამუშაოები განსახორციელებელი. ყველაფერი 
მეტყველებს გაყიდვების ზრდის ტენდენციაზე. გამოიკვეთა 
აგრეთვე კონკრეტული ასაკობრივი ჯგუფი, რომელიც მეტი 
აქტიურობით მიირთმევს და აგემოვნებს „შატო მუხრანის“ 
მიერ წარმოებულ ღვინოს.
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აღნიშნულზე დაყრდნობით, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 
მომხმარებელთა ასაკობრივ კატეგორიაში, ლიდერობს 31-დან 50 
წლამდე ასაკის მოსახლეობა, რომელთაც აქტიური ცხოვრებიდან 
გამომდინარე ხშირად უხდებათ საქმიანი თუ სარელაქსაციო 
დანიშნულებით ღვინის შეძენა და გამოყენება. 

მსყიდველობითი უნარი დამოკიდებულია სხვა რიგ ფაქტორებთან 
ერთად ღვინის გემოსა და არომატზე, მისი შეძენა ხშირად 
განპირობებულია მისი არომატით, ალკოჰოლის შემცველობით 
და გემოთი. „შატო მუხრანში“ ნაწარმოები ღვინოები, საკმაოდ 
განსხვავებული სახის არჩევანს გვთავაზობს. საინტერესოა 
გავეცნოთ მათი მხრიდან ნაწარმოებ ღვინოთა შაქრის 
შემცველობას, რაც როგორც კვლევის პროცესში დაზუსტდა, 
ხშირად გავლენას ახდენს მომხმარებელზე შეძენის დროს 
არჩევანის გაკეთებაში. 

რაც შეეხება კვლევაში კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, 
თუ რომელი ღვინო სარგებლობს დღესდღეობით ბაზარზე 
ყველაზე დიდი გაყიდვებით და რომელია ყველაზე გაყიდვადი და 
მოთხოვნადი, შემდეგი მონაცემები მივიღეთ: 

გამოიკვეთა ერთგვარი ტენდენცია, რომ ყველაზე 
მოთხოვნად ჯიშებს შორის რქაწითელის მხარდამხარ 
ლიდერობს საფერავი და გურული მწვანე. შეგვიძლია 
ვთქვათ, რომ ამ ჯიშების უნიკალურობას შეუძლია კიდევ 
უფრო გაზარდოს გაყიდვები და განავითაროს ღვინის 
ტურიზმი. 

კომპანია აქტიურად გეგმავს სამომავლოდ ახალი ბრენდების 
წარმოებას და პროდუქციის ხაზის განვითარებას, რაც კიდევ 
უფრო შეუწყობს ხელს ამ დარგის და ზოგადად, ღვინის 
ტურიზმის განვითარებას. კვლევის პროცესში დაზუსტდა, 
რომ იგეგმება შემდეგი ჯიშების პოპულარიზაცია: თეთრი 
მშრალი, წითელი მშრალი, რქაწითელი სუპერიორი, 
თავკვერი, შავკაპიტო, საფერავი.
 
რაც შეეხება ექსპორტს და გავრცელების ბაზარს, ამ მხრივ 
უდავოდ საინტერესო სურათი გვაქვს. კვლევის შედეგებმა 
აჩვენა, რომ ღვინო ამ კონკრეტული კომპანიის მხრიდან 
არაერთ მსოფლიო ბაზარზე ხვდება, ისეთები როგორიცაა: 
ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები, ასევე ევროპის, აზიისა 
და ამერიკის ბაზრები, სადაც ხდება ჩვენი პროდუქციის 
რეალიზაცია.  მეტად საინტერესოა, ის რომ „შატო მუხრანს“ 
ოთხივე საექსპორტო ბაზარზე აქტიურად გააქვს ჩვენი 
პროდუქცია და ახდენს ღვინის ტურიზმის განვითარების 
ხელშეწყობას და მსოფლიოს აცნობს ქართულ ღვინოს. 

აღნიშნული თემის დამუშავებისას - „ახალი ტურისტული 
კლასტერების შექმნა ნათლად იკვეთება ამ სფეროში 
არსებული ხარვეზები, რომლებიც გარდა ობიექტური 
მიზეზებისა დიდ წილად სუბიექტურია და ამდენად 
შედარებით ადვილად მოგვარებადი. თუ გვექნება 
განვითარების სტრატეგიული ხედვა.

მთავრობის მიერ 2017 წლის მდგრადი ეკონომიკის წლად 
დაანონსების პირობებში ეს საკითხი განსაკუთრებულ 
აქტუალობას იძენს.

უმთავრესი საკითხი, რომელზეც დიდად არის დამოკიდებული 
ტურისტული ბიზნესის წარმატება არის პოტენციური 
სტუმრის ინფორმირებულობა. 

შესაქმნელია ახალი მაღალხარისხოვანი კონტენტები 
ინტერნეტ სივრცეში. ასევე უნდა შეიქმნას სარეკლამო 
ბუკლეტები, ბროშურების სახით. ამ მნიშვნელოვანი 
კომპონენტის სრულფასოვანი ამოქმედება არსებული 
ინფრასტრუქტურისა და არც თუ ისე სრულყოფილი 
მატერიალური ბაზის პირობებშიც კი ერთიორად გაზრდის 
ქვეყნის ტურისტულ მიმზიდველობას ბუნებრივი და 
გასტრონომიული თავისებურებების ხარჯზე. ყოველ 
შემთხვევაში, განვითარების მოკლევადიან პერსპექტივაში.
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იმერეთის ტურისტული მომავალი
ავტორი: ეკა ლეჟავა

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ხელმძღვანელი: სერგო ცაგარეიშვილი

აბსტრაქტი
ნაშრომი შეეხება ქუთაისში მოქმედი ახალგაზრდული 
ტურისტული სააგენტოს საქმიანობასა და განვითარების 
პერსპექტივებს, რომლის საქმიანობაც თავის მოკრძალებულ 
წვლილს შეიტანს იმერეთის რეგიონში. სააგენტოს საქმიანობაში 
მონაწილეობას იღებენ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის სტუდენტები და კურსდამთავრებულები, 
უნივერსიტეტის ტურიზმის მიმართულების პროფესორ–
მასწავლებლებთან ერთად. ჩვენი სურვილი არის იმერეთის, 
როგორც ტურისტული რეგიონის განვითარებას შევუწყოთ 
ხელი, ავითვისოთ და შევისწავლოთ  ტურისტულ – 
რეკრეაციული რესურსები, შევქმნათ ახალი ტურისტული 
პროდუქტები, უზრუნველვყოთ  საექსკურსიო მომსახურება 
გიდი – ექსკურსიამძღოლით და ჩვენი  წვლილი შევიტანოთ 
რეგიონის სოციალურ – ეკონომიკურ განვითარებაში. 
კონკრეტულად კი სტუდენტური  სააგენტო  შემდეგ 
ტურისტულ აქტივობებს ახორციელებს: ტურისტული 
პოტენციალის შესწავლა და წარმოჩენა; ტურისტული 
პროდუქტების (ტურების)  შექმნა და რეალიზაცია; ტურისტული 
საექსკურსიო მომსახურება მოსწავლე – ახალგაზრდობისთვის. 
აგრეთვე სააგენტო კვალიფიციური კადრების გადამზადების 
მიზნით, გეგმავს შემდეგი მიმართულებით ტრენინგებს: 
სასტუმროების მენეჯმენტი; მიმზიდველი ტურისტული 
პროდუქტის შექმნა; გიდი – ექსკურსიამძღოლის საქმიანობა; 
კვების ორგანიზაცია ტურიზმში; პროფესიული ეთიკა და 
ეტიკეტი ტურიზმში. ჩვენი საქმიანობის ყველაზე მნიშვნელოვანი 
სფერო - მოსწავლე – ახალგაზრდობის  ორგანიზებული 
ექსკურსიებით დაინტერესებით, მათი ტურისტული 
ცნობიერების ამაღლებაა.

შესავალი
ქუთაისში მოქმედი ახალგაზრდული ტურისტული სააგენტო  
ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცა „ელკანა“-ს ფინანსური 
მხარდაჭერით შეიქმნა და  თავის მოკრძალებულ წვლილს 
შეიტანს იმერეთის რეგიონში, საქართველოს ტურიზმის 
სტრატეგიაში წარმოდგენილი რვა სტრატეგიული მიზნიდან 
რამდენიმეს განხორციელებაში. კერძოდ:

• საქართველოს ბუნებრივი და კულტურული 
მემკვიდრეობის პატივისცემა, დაცვა და წარმოჩენა;
• საქართველოს ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის  
აქტივების გამოყენება უნიკალური და ავთენტური 
ტურისტული შთაბეჭდილებების შეთავაზების კუთხით;
•   პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება სახელმწიფოს, 
ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებს, არასამთავრობო 
ორგანიზაციებსა და ადგილობრივ თემებს შორის.
  
საქართველო, ტურიზმის კუთხით, ყოველწლიურად 
სულ უფრო აქტუალური და მიმზიდველი ხდება. 
ტურიზმის ინდუსტრიის მნიშვენოვანი სფერო კი არის  
შიდა ტურიზმი, რომელსაც თან ახლავს სერიოზული 
ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული სარგებელი. 
შიდა ტურიზმი შემდეგნაირად განიმარტება: “შიდა 
მოგზაურობა არის მოცემულ პერიოდში საქართველოს 
რეზიდენტების მოგზაურობა ჩვეული გარემოს გარეთ, რომლის 
განმავლობაშიც ისინი ახორციელებენ დანახარჯებს 
აქტივობებსა და განთავსების საშუალებებზე, რითაც 
წვლილი შეაქვთ ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებაში”. 
ასე რომ, შიდა ტურიზმის განვითარება  ხელს შეუწყობს 
სამუშაო ადგილების ზრდასა და ბიზნესის განვითარებას. 
მოსახლეობას საშუალებას მისცემს, ვიდრე საზღვარგარეთ 
წასვლას გადაწყვეტს, უკეთ გაეცნოს თავის ბუნებას, 

კულტურასა და ისტორიას და საკუთარ ქვეყანაში დახარჯოს 
იმ თანხის ნაწილი, რისი დახარჯვაც განზრახული ჰქონდა 
საზღვარგარეთ. შიდა ტურიზმს საქართველოსთვის ძალიან 
დიდი მნიშვნელობა აქვს და ყველაფერი უნდა ვიღონოთ, 
რომ ეს მიმართულება გააქტიურდეს და განვითარდეს. 
მისასალმებელია საქართველოს მთავრობის პოლიტიკა 
ტურიზმის განვითარებასთან დაკავშირებით, როგორც 
საერთაშორისო ასევე შიდა ტურიზმის მიმართულებით.

ახალგაზრდული ტურისტული სააგენტო “All In GEorGIA“-ს 
საქმიანობა
მინდა უფრო დაწვრილებით მოგითხროთ ახალგაზრდული 
ტურისტული სააგენტოს “all in georgia“-ს შექმნისა და 
საქმიანობის შესახებ.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ტურიზმის 
პროგრამის მრავალწლიანი ფუნქციონირების პერიოდმა 
და პროფესიული პრაქტიკებისა და სტაჟირების დროს 
დაგროვილმა გამოცდილებამ გაგვიჩინა სურვილი,  საკუთარი 
ძალები მოგვესინჯა ტურისტულ საქმიანობაში და თეორიული 
სწავლების პარალელურად ჩამოვაყალიბეთ  ახალგაზრდული 
ტურისტული სააგენტო “all in georgia “. 

სააგენტოს საქმიანობაში მონაწილეობას იღებენ აკაკი 
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები 
და კურსდამთავრებულები, უნივერსიტეტის ტურიზმის 
მიმართულების პროფესორ–მასწავლებლებთან ერთად. ჩვენი 
სურვილი არის იმერეთის, როგორც ტურისტული რეგიონის 
განვითარებას შევუწყოთ ხელი, ავითვისოთ და შევისწავლოთ  
ტურისტულ – რეკრეაციული რესურსები, შევქმნათ ახალი 
ტურისტული პროდუქტები, უზრუნველვყოთ საექსკურსიო 
მომსახურება გიდი – ექსკურსიამძღოლით და ჩვენი  
წვლილი შევიტანოთ რეგიონის სოციალურ – ეკონომიკურ 
განვითარებაში. 
 
კონკრეტულად კი სტუდენტური სააგენტო შემდეგ ტურისტულ 
აქტივობებს ახორციელებს:
• ტურისტული პოტენციალის შესწავლა და წარმოჩენა;
• ტურისტული პროდუქტების (ტურების)  შექმნა და რეალიზაცია;
• ტურისტული საექსკურსიო მომსახურება მოსწავლე – 

ახალგაზრდობისთვის.

აგრეთვე სააგენტო უნივერსიტეტის პროფესორ - მასწავლებლების 
ჩართულობით, კვალიფიციური კადრების გადამზადების მიზნით, 
გეგმავს შემდეგი მიმართულებით ტრენინგებს:    

• სასტუმროების მენეჯმენტი;
• მიმზიდველი ტურისტული პროდუქტის შექმნა;
• გიდი – ექსკურსიამძღოლის საქმიანობა;
• კვების ორგანიზაცია ტურიზმში;
• პროფესიული ეთიკა და ეტიკეტი ტურიზმში.

ტურისტული პოტენციალის შესწავლა
ჩვენს სააგენტოში დასაქმებული ახალგაზრდების აქტიური 
მონაწილეობით მიმდინარეობს იმერეთის რეგიონის 
ტურისტული პოტენციალის შესწავლა და ტარდება 
სხვადასხვა სახის კვლევები.

მინდა გამოვყო ტურიზმის სპეციალობის  iii კურსის სტუდენტ 
მირიან იოსებაშვილის  მიერ ბაღდათის რაიონში  მცხოვრები 
სტუდენტების აქტიური მონაწილეობით შეკრებილი 
მონაცემები ბაღდათის შესახებ.  მირიანს აქვს ფერმერული 
მეურნეობა, აწარმოებს ძველი ქართული ჯიშისაგან 4 სახის 
ღვინოს, რომელიც გასულია საერთაშორისო ბაზარზე.  
ახალგაზრდა მეღვინე, რომელმაც ოჯახური ტრადიცია 
საოჯახო ბიზნესად აქცია, დარწმუნებულია, რომ ბაღდათი 
მნიშვნელოვანი ტურისტული დესტინაცია იქნება, რამეთუ 
ამ პატარა რაიონში 26 საოჯახო მარანია რეგისტრირებული, 
სადაც აწარმოებენ ღვინოს და მასპინძობენ ტურისტებს. 
მირიანს მიაჩნია, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე, 
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ბაღდათის გარდა, არსად არ არის ნაპოვნი უზარმაზარი 
ორსართულიანი და სამგანყოფილებიანი ქვის საწნახელი, 
რომელიც  xii – xiii საუკუნით თარიღდება. ეს ფაქტი ხაზს 
უსვამს იმას, რომ ბაღდათის ტერიტორიაზე ოდითგანვე 
გავრცელებული იყო მევენახეობა - მეღვინეობა. ეს 
ასევე დასტურდება ხალხური თქმულებით, რომელიც 
სოფელ ფერსათს ეხება და ნამდვილად საამაყოა აქაურ 
მცხოვრებთათვის: “თამარ მეფის ქორწილი ფერსათში 
დაწურული ღვინით გადაუხდიათ”. მირიანს სააგენტოს 
მუშაობის ფარგლებში დამუშავებული აქვს ღვინის ტური:  
ქუთაისი – ბაღდათი – ფერსათი-ქუთაისი.   
 
აგრეთვე საინტერესოა ტურიზმის სპეციალობის iii 
კურსის სტუდენტ დავით კაკაურიძის მიერ შესწავლილი 
მშობლიური ტყიბულის მხარე და მისი ტურისტული 
პოტენციალი.  მან შეაგროვა მასალები  სოფლების, წეს-
ჩვეულებების, რელიგიური ძეგლების არქიტექტურისა 
და ტაძრების მოხატულობის შესახებ. მოძიებული 
ინფორმაციიდან გამომდინარე დაამუშავა ტური „უცნობი 
ოკრიბა“, რომელიც მოიცავს შემდეგ ობიექტებს: კურსების 
მაცხოვრის x - xi საუკუნის ეკლესია; ზელობნის xix 
საუკუნის ეკლესია; ქველობნის xix საუკუნის ეკლესია;  
ცუცხვათის, მაღარას,  14 სართულიანი კარსტული  
მღვიმე; ცუცხვათის vi საუკუნის წმ. გიორგის საყდარი; 
vi საუკუნის ასომთავრული წარწერის ქვა;  ბუეთის 
მთავარანგელოზთა სახელობის xii საუკუნის დარბაზული 
ტაძარი; სოფელ ჯონიის x საუკუნის დარბაზული ეკლესია; 
კისორეთის  xi-xii საუკუნის წმ. გიორგის დარბაზული 
ეკლესია; x საუკუნის წყნორი-ძმუისის მთასაყდრის 
წმ.გიორგის  მონასტერი; ცხრაჯვარის 1570 მ სიმაღლეზე 
მდებარე საყდარი.  
 
ასევე  მნიშნელოვანი კვლევა ჩაატარა   მაინორ პროგრამის 
„ტურიზმი“ ii კურსის სტუდენტმა ამანდა ცუცქირიძემ 
მშობლიურ ვანის რაიონში და შეისწავლა ეკოტურიზმის 
განვითარების პერსპექტივები. ამანდა ერთ–ერთი 
წარმატებული სტუდენტია ჩვენს სააგენტოში, რომელმაც 
ვანის რაიონის ერთ–ერთ სოფელში მუდმივმოქმედი და 
მრავალფუნქციური ეკო-ბანაკის იდეა შეიმუშავა ამერიკის 
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოსთან (usaid) თანამშრომლობით. ეკო-ბანაკ 
“მწვანე მერქანში” სტუმარს შეეძლება: იჯირითოს 
ცხენით, გაცუროს ნავით, ითევზაოს, წავიდეს სალაშქროდ 
ჩანჩქერზე, გადაადგილდეს ცხენ – ურემით, მიირთვას 
არაგენმოდიფიცირებული პროდუქტები, ღამე გაათიოს 
მიწურ სახლში ან კარავში და გაიხედოს ტელესკოპში. 
იქვე მოეწყობა მცირე ბიბლიოთეკა, ასევე გაიმართება 
სხვადასხვა მუსიკალური  ღონისძიებები და პოეზიის 
საღამოები. ბიომრავალფეროვნებით გამორჩეულ 
ტერიტორიებზე მოეწყობა ეკოტურისტული ბილიკები, 
რომლებიც უზრუნველყოფს ეკოტურისტის ორგანიზებულ 
და კომფორტულ გადაადგილებას. აღნიშნული ბანაკი ხელს 
შეუწყობს რეალური და ორგანიზებული ეკოტურიზმის 
განვითარებას, რაც თავის მხრივ მნიშვნელოვან როლს 
შეასრულებს  რეგიონის სოციალურ – ეკონომიკურ და 
კულტურულ განვითარებაში.
    
სააგენტოს თანამშრომლები აქტიურად იღებენ მონაწილეობას 
ქალაქში ტურიზმის მიმართულებით დაგეგმილ ღონისძიებებში. 
ქალაქ ქუთაისის მერიასთან ერთად სტუდენტები სწავლობენ 
რეგიონის ტურისტულ პოტენციალს და ჩართული არიან 
გიდების გადამზადების პროექტში. 

ტურისტული პროდუქტების (ტურების ) შექმნა და რეალიზაცია
სააგენტოს საქმიანობის ერთ–ერთი ძირითადი მიმართულება 
არის სტუდენტების აქტიური ჩართულობით ტურების 
დამუშავება - შექმნა და ტურისტების მოზიდვა.  ჩვენს მიერ 
არის პროექტირებული  რომანტიული ტური წყვილებისათვის 
ქუთაისის ქალაქ მუზეუმში, რომელიც მოიცავს შემდეგ 
ობიექტებს:  თეთრი ხიდი – ვ. ანჯაფარიძის სკვერი – პირველი 

სკოლა – ბულვარი – აღმაშენებლის მოედანი – ჯაჭვის ხიდი 
– ქვის კიბეები – ბაგრატი – უქიმერიონი – ბოტანიკური 
ბაღი. ტურის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია ბაგრატის 
ტაძარში  ჯვრისწერის რიტუალზე დასწრება, ასევე ტური 
ითვალისწინებს საღამოს გატარებას  ახალგაზრდულ კაფეში, 
ეროვნულ ცეკვებში და მხატვრულ კითხვაში კონკურსებს, 
რომელთა გამარჯვებულებიც დაჯილდოვდებიან სხვადასხვა 
პრიზებით. 

ტურისტული საექსკურსიო მომსახურება მოსწავლე – 
ახალგაზრდობისათვის
როგორც ხედავთ, ჩვენი საქმიანობა საკმაოდ 
მრავალფეროვანია, თუმცა მიგვაჩნია, რომ ყველაზე 
მნიშვნელოვანი ახალგაზრდული ტურისტული სააგენტო 
“all in georgia”–სთვის არის პროექტი, რომელიც 
ითვალისწინებს ამ ეტაპზე იმერეთის რეგიონის მოსწავლე 
- ახალგაზრდობისათვის შემეცნებით – გასართობი 
ექსკურსიების ორგანიზებას ქუთაისსა და მის შემოგარენში. 
ჩვენი ინიციატივის აქტუალობას ეხმაურება განათლების 
მინისტრის მიერ გაკეთებული განცხადება სასკოლო 
ექსკურსიებთან  დაკავშირებით: “ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 
სასკოლო ექსკურსია უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, 
რომ ის გახდეს ორგანიზებული მეთოდი განათლების 
მიმართულებით”.  იმედი გვაქვს, აღნიშნულ წინადადებას 
სკოლების ადმინისტრაციებიც გამოეხმაურებიან და ხელს 
შეგვიწყობენ  ახალგაზრდების დაინტერესებაში. ჩვენი 
საექსკურსიო მომსახურება  მარშრუტზე კვალიფიციური 
გიდის გაყოლას ითვალისწინებს, რომელიც არა 
მარტო ტურისტულ პაკეტში შემავალ ობიექტთან 
დაკავშირებულ ინფორმაციას აწვდის ახალგაზრდებს, 
არამედ უზრუნველყოფს ყველა ორგანიზაციული 
საკითხის მოგვარებას, იქნება ეს ტრანსპორტირება, 
კვება თუ განთავსება. როგორც იმერეთის რეგიონის 
პრაქტიკა გვიჩვენებს, სკოლის მოსწავლეები წელიწადში 
რამდენჯერმე გადიან ექსკურსიაზე, თუმცა ეს ან არ არის 
შემეცნებითი ხასიათის ან მინიმალური შემეცნებითი 
დატვირთვა აქვს. ჩვენი მიზანი კი არის ის, რომ დაგეგმილი 
საექსკურსიო მომსახურების შეთავაზებით ექსკურსია 
განათლების,  ხელოვნების,  სპორტის და მეცნიერების 
მიმართულებით ორგანიზებულ მეთოდად იყოს 
გამოყენებული, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სამოქალაქო 
ცნობიერების ფორმირებაში. 

ამასთანავე, ახალგაზრდები სკოლის ასაკიდანვე არა მარტო 
გაეცნობიან საკუთარი ქვეყნის ღირშესანიშნაობებს, 
არამედ გამოიმუშავებენ ტურისტულ–ობიექტებზე ქცევის 
წესებს.

დასასრულს მინდა აღვნიშნო, რომ  სტუდენტური 
სააგენტო “all in georgia”-ს მიზანი არის შიდა 
ტურიზმისთვის იმერეთის, როგორც ტურისტული 
რეგიონის, განვითარების ხელშეწყობა, ტურისტულ – 
რეკრეაციული რესურსების შესწავლა - ათვისებით, 
ახალი ტურების ფორმირება,  კვალიფიციური კადრების 
მომზადების ხელშეწყობა ჩვენი უნივერსიტეტის 
პროფესორ – მასწავლებლების ჩართულობით. 
ამასთანავე, ხაზგასმით მინდა გამოვყო, ჩვენი 
საქმიანობის ყველაზე მნიშვნელოვანი სფერო - მოსწავლე 
– ახალგაზრდობის  ორგანიზებული ექსკურსიებით 
დაინტერესებით, მათი ტურისტული ცნობიერების 
ამაღლება. მიუხედავად იმისა, რომ დამფინანსებელმა 
უზრუნველყო ჩვენი სააგენტო საოფისე ტექნიკით,  
გვაქვს პრობლემა -  არ გვყავს სატრანპორტო საშუალება, 
რის გარეშეც გართულებულია  - ჩვენი საქმიანობა.  
თუმცა, სტუდენტების აქტიური ჩართულობითა და 
მონდომებით, ვცდილობთ ჩვენი  მოკრძალებული 
წვლილი შევიტანოთ იმერეთის, როგორც ქვეყნის ერთ-
ერთი ტურისტული რეგიონის, სოციალურ – ეკონომიკურ 
განვითარებაში.
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გამოყენებული ლიტერატურა: 

• ცაგარეიშვილი სერგო - იმერეთის რეგიონის 
 რეკრეაციული რესურსების რაციონალური გამოყენება 
 და ეკოლოგიური შეფასება. ქუთაისი 2008 წელი.
• სერგო ცაგარეიშვილი, ეკა დევიძე - ტურიზმის განვითარების   
  ასპექტები საქართველოში. iv საერთაშორისო სამეცნიერო-
  პრაქტიკული კონფერენცია. ბათუმი-ტრაბზონი 2013 წელი.
•  www.gnta.ge/ge/
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ილტოს აღკვეთილის  მრავალმხრივი  
ტურისტული შესაძლებლობები

ავტორი: გიორგი მამულაშვილი
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

შესავალი
ტურიზმს განსაკუთრებული  ადგილი უკავია თანამედროვე 
მსოფლიოში, ტურიზმი დიდ ზეგავლენას ახდენს თითოეული 
რეგიონის საერთო მდგომარეობაზე. აღმოსავლეთ 
საქართველოში ტურიზმის ინტენსიურ განვითარებას დიდი 
შესაძლებლობები აქვს, რასაც განაპირობებს ხელსაყრელი 
ბუნებრივი გარემო პირობები, რელიეფი, ფლორის 
და ფაუნის მრავალფეროვნება: ,,კახეთში გვხვდება, 
როგორც ვრცელი ვაკეები, მდიდარი ბუნებრივი და 
კულტურული მცენარეულობებით, ისევე საშუალო მთიანი 
და მაღალმთიანი ქედები. კახეთის რეკრეაციულ ზონად 
გადაქცევას ასევე ხელს უწყობს მრავალი ეკონომიკური 
და ისტორიული კულტურული ფაქტორიც“ [ე. კობანიძე 
,,საქართველოს სსრ საკურორტო მეურნეობა და ტურიზმი, 
ისტორიულ გეოგრაფიული ნარკვევი“. გვ. 58. თბილისი 1971 
წ.]. აღსანიშნავია ისიც, რომ აღმოსავლეთ საქართველო 
მცენარეული საფარის მიხედვით არსებითად განსხვავდება 
დასავლეთ საქართველოსაგან, ბუნებრივი  მცენარეულობის 
მრავალფეროვნებას განაპირობებს არსებული რელიეფი, 
ჰავა, ნიადაგები, აღიარებულია, რომ ,,მრავალფეროვანი 
ტყის ჯიშობრივი შემადგენლობა დადებითად მოქმედებს 
ადამიანის ფსიქიკაზე, სულიერ მდგომარეობაზე, ემოციასა 
და ხასიათზე, როგორც სხვადასხვა არომატით, ასევე 
ფერების თვალსაზრისით“ [ნ. სააკაშვილი თ. ჩილინდრიშვილი 
,,საქართველო ტურიზმის და კურორტების ქვეყანაა“. გვ. 29. 
2011წ. თბილისი].

ამიტომაა, რომ საქართველოში არსებულ ნაკრძალებს 
თუ ეროვნულ პარკებს ყოველთვის ინტერესით ეცნობიან 
როგორც უცხოელები, ასევე საქართველოს სხვადასხვა 
რეგიონის წარმომადგენლები. სამეცნიერო და ეკოტურებით 
დაინტერესებული პირებისთვის ნაკრძალები წარმოადგენენ 
საუკეთესო რესურსს ქვეყანაში ეკოტურიზმის სხვადასხვა 
ფორმების წინსვლა-განვითარებისთვის.

ილტოს აღკვეთილი
ნაკრძალების გარდა აღმოსავლეთ  საქართველოში 
არსებულ ბუნებრივ ღირსშესანიშნაობათა შორის ერთ-
ერთი გამორჩეული ადგილი უკავია ილტოს აღკვეთილს, 
რომელიც ახმეტის სიახლოვეს მდებარეობს ,,იგი შეიქმნა 
2003 წ. მდინარე ილტოს სათავეებში არსებული ტყის 
მასივების დაცვის მიზნით იგი შედის ბაწარა-ბაბანეურის 
ნაკრძალის შემადგენლობაში. ეს ნაკრძალი მოიცავს სამ 
დამოუკიდებელ უბანს, ბაწარის ნაკრძალის, ბაბანეურის  
ნაკრძალის და ილტოს აღკვეთილს [,,საქართველოს დაცული 
ტერიტორიები“ თბილისი. 2007 წ. გვ.26]. ბაწარა (3042ჰა) 
ბაბანეური (770ჰა) ილტოს აღკვეთილი (5273ჰა).

როგორ ან რატომ ხდება აღკვეთილის დაარსება?
აღკვეთილი შეიძლება დაარსდეს ,,ეროვნული მნიშვნელობის 
მქონე ცოცხალი ორგანიზმების ველური სახეობების, 
სახეობათა ჯგუფების ბიოცენოზების და არაორგანული 
ბუნების წარმონაქმნების შენარჩუნებისთვის საჭირო 
ბუნებრივი პირობების დასაცავად, რაც ადამიანის მხრიდან 
მოითხოვს არაორგანული ბუნების წარმონაქმნების 
შენარჩუნებისთვის საჭირო ბუნებრივი პირობების 
დასაცავად, რაც ადამიანის მხრიდან მოითხოვს სპეციალურ 
აღდგენით და მოვლით ღონისძიებებს. აღკვეთილში 
მკაცრი კონტროლის პირობებში დაშვებულია ცალკეული 
განახლებადი რესურსის მოხმარება. საჭიროებს ეროვნულ 

და ცალკეულ შემთხვევებში საერთაშორისო მნიშვნელობის 
მქონე ეროვნულ სახმელეთო ტერიტორიას და აკვადორიას, 
სადაც ცოცხალ ორგანიზმთა იშვიათი უნიკალური, 
დამახასიათებელი და საფრთხის ქვეშ მყოფი ადგილობრივი 
და მიგრირებადი სახეობები და ეკოსისტემების ცალკეული 
მნიშვნელოვანი კომპონენტებია წარმოდგენილი [100+კითხვა 
პასუხი გამოყენებით ეკოლოგიაში თბილისი 2011 წ. გვ.52].

ილტოს აღკვეთილის შექმნა განაპირობა შემდეგმა 
გარემოებამ: ,,ბაწარის ნაკრძალის დღევანდელი საზღვრები 
მთლიანად ვერ მოიცავდა უთხოვრის უნიკალურ კორომებს 
და ასევე აქ მობინადრე ცხოველთა სახეობების გავრცელების 
არეალებს. ეს ტერიტორია მოიცავს უთხორვის უნიკალურ 
კორომებს და ასევე აქ მობინადრე ცხოველთა სახეობების 
გავრცელების არეალებს. ეს ტერიტორია მოიცავს წიფლნარ 
და შერეულ ტყეებს, რომლის შექმნაშიც მონაწილეობს 
წაბლი“ [მ. მეტრეველი ,,კახეთი“ ვაშლოვანის და ლაგოდეხის 
დაცული ტერიტორიები გვ. 64. თბილისი 2007 წ.].

ილტოს აღკვეთილის სახელწოდება დაკავშირებულია 
მდინარე ილტოსთან. ენციკლოპედიური ცნობების მიხედვით: 
,,მდინარე ილტო - აღმოსავლეთ საქართველოში ალაზნის 
მარჯვენა შენაკადია. მდ. ილტო სათავეს იღებს კახეთის 
ქედის სამხრ. აღმოსავლეთ კალთებზე, ზღვის დონიდან 
2120 მ. სიგრძე 43 კმ. აუზის ფართობი 337 კმ2. საზრდოობს 
თოვლის წვიმის და მიწის ქვეშა წყლით“ [ქ.ს.ე ტომი მეხუთე. 
გვ.109 თბილისი 1980 წელი].

ილტოს აღკვეთილი ბაწარა ბაბანეურის სახელმწიფო 
ნაკრძალთან შედარებით ახალი დაცული ტერიტორიაა, 
ბაწარის სახელმწიფო ნაკრძალი დაარსდა 1935 წ. 
ბაბანეურის 1970 წ. ილტოს აღკვეთილი მოიცავს მდინარე 
ილტოს ხეობის ზემო წელს ,,მისი სიმაღლებრივი ამპლიტუდა 
მერყეობს 950-2200მ. იგი მოიცავს ტყის ქვედა, შუა და 
ზემო სარტყლებს და სუბალპურ ზონას, აღკვეთილის 
ტერიტორია გეომორფოლოგიურად მეტად რთულია და 
მრავალრიცხოვანი ხევებითაა დასერილი. ტყის სარტყელში 
ძლიერ დახრილი ფერდობები სჭარბობს, სუბალპურ 
სარტყელში კი, როგორც ძლიერ, ასევე სუსტად დაქანებული 
ფერდობები და გავაკებები. მდინარე ილტოს კალაპოტი 
საკმაოდ ციცაბო  და კლდოვანია. ილტოს აღკვეთილი 
კარგად განვითარებულია ჰიდროგრაფიული ქსელით. მის 
მთავარ არტერიას მდინარე ილტო წარმოადგენს, რომელსაც 
ერთვის მრავალი წყლიანი ხევი კატარას ხევი, ბოხევის, 
ჭირის ხევი, საკანაფოს ხევი, ჯალამბრის ხევი, საყვავის 
ხევი, ასსენის ხევი“ [ბუნების მატიანე. 2009 წელი].

ილტოს აღკვეთილის ტერიტორიაზე გვხვდება რამდენიმე 
რელიქტური სახეობა, მათ შორის უთხოვარი (taxus bacca-
ta). ქართულ ენაში ამ ხის რამდენიმე სინონიმია ცნობილი: 
ურთხელი, ურთხლი, უთხოვარი, ხოლო სახარების ტექსტის 
მიხედვით უდამპალაც, რაც კარგად მიუთითებს - მის 
ერთ-ერთ თვისებას - იმდენად მაგარი მერქანი აქვს, რომ 
ნიადაგში საუკუნეების მანძილზე არ ლპება. ამიტომაა, 
რომ ქართული გადმოცემის თანახმად ქვეყნის ყველაზე 
მნიშვნელოვან ტაძარს სვეტიცხოველს ბალავრად ურთხლის 
მორები უდევს და მისი  სახელწოდებაც ამას უკავშირდება, 
უთხოვრის გავრცელებას ფართო არეალი აქვს. ცალკეული 
ეგზემპლიარები მცირე კორომების სახით გვხვდება 
კავკასიაში, მაგრამ ერთადერთი მსხვილი კორომი ბაწარის 
ნაკრძალია“ [მ. მეტრეველი ,,კახეთი“ ვაშლოვანის და 
ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები. 2007 წ. თბილისი 62, 63]. 

მნიშვნელოვანია ისიც, რომ უთხოვარს გააჩნია სიცოცხლის 
განსაკუთრებული ხანგრძლივობა და სიცოცხლის 
დიდხანს შენარჩუნების უნარი, უთხოვრის მერქანი ფრიად 
ლამაზია და გამძლეა დაავადებების მიმართ ,,იგი ითვლება 
საუკეთესო მასალად გემთმშენებლობისათვის, ვინაიდან 
იგი კარგად უძლებს სინესტეს, წყალს და ლპობისადმი 
განსაკუთრებულ გამძლეობას ავლენს. არ უჩნდება ჭია, 
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სოკო, შეუდარებელია ავეჯის და საეკლესიო სარიტუალო 
ინვენტრისთვის. მოსახლეობა მას არ ჭრის და სახლში არ 
შეაქვს“. მას ანგელოზის ხესაც ეძახიან. არსებობს მრავალი 
გადმოცემა, ლეგენდა მის სახელწოდებასთან დაკავშირებით. 
მაგ.: წმინდა მეფე თამარს გაუცია ბრძანება, რომ ამ ჯიშის 
ხე  არვინ მთხოვსო“. [ჟურნალი ,,ომეგა“ 2002 წ. #10 გვ. 90-
95]. არსებობს ასეთი ვერსიაც, რომ იგი (იესოს სისხლითაა 
შეღებილი, როდესაც დევნის დროს მის ტოტებს შეეფარა, 
დაუკაწრია და მისმა სისხლმა გააწითლა ეს ხე. უთხოვარი 
განსაკუთრებულ დღეგრძელობით გამოირჩევა როგორც 
მთაში, ასევე ბარში მას საკრალურ მნიშვნელობასაც 
ანიჭებენ. ეს ხალხში გამჯდარი ადათ-წესებიცაა მიზეზი 
მისი შენარჩუნებისა [www.youtube.com ურთხმელი].

უთხოვრის გარდა ილტოს აღკვეთილის ტერიტორიაზე 
მრავლადაა წიფლნარი. აღკვეთილის ძირითადი მცენარეული 
ტიპი ტყეა, ,,ამ ტყის 95% წიფლნარს უკავია, აღნიშნული 
ტყეები არის, როგორც ადამიანის მიერ ხელუხლებელი 
ე.წ. ,,ქალწულებრივი ტყეები და არის ადამიანის მიერ 
დეგრადირებული ფორმით არსებული ტყეები. ილტოს 
აღკვეთილში დიდი ფართობი ჭალის ტყეებს უკავია, 
რომლებიც ძირითადად მოთავსებულია კიტარის ხევის და 
ბოხევის ხევების გაყოლებაზე. ასე რომ ტერიტორიის დიდი 
ნაწილი უკავია წიფლნარს“.

ნაკრძალისა და აღკვეთილის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად 
ტარდება საველე კვლევები, რის შედეგადაც აღრიცხულია 
წიფლის მრავალი სახეობა, მათ შორისაა: ,,წიფლნარი სუროს 
ქვეტყით, რცხილნარი წიფლნარი სუროს ქვეტყით, უთხოვარი 
წიფლნარი სუროს ქვეტყით, წიფლნარი მოცვის ქვეტყით, 
წიფლნარი მაყვლის ქვეტყით, წიფლნარი ჩიტისთვალას 
საფარით, წიფლნარი იელის ქვეტყით, წიფლნარი გვიმრის 
საფარით და ა.შ. [ბუნების მატიანე 2009წ. დაცულია ნაკრძალის 
საბიბლიოთეკო ფონდში].

ილტოს აღკვეთილში გავრცელებულია: რცხილა, წიფელი, 
უთხოვარი, ბუჩქებიდან მაყვალი, სურო, იელი, მოცვი, პონტოუსი 
მაჯაღვერი, ბალახოვანი მცენარეებიდან - სურნელოვანი 
ჩიტისთვალა ან ჩხლა, ტყის ბოლოკა, მთის წივანა, ასევე გვიმრების 
რამდენიმე სახეობა. 

ნაკრძალის საქმიანობაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ეკო 
საგანმანათლებლო პროგრამებს, რომელიც აქტიურად 
ხორციელდება როგორც ილტოს აღკვეთილში, ასევე 
ბაწარა-ბაბანეურის ტერიტორიაზე. 2010-2011 წლებში 
ბაწარის სახელმწიფო ნაკრძალის ტერიტორიაზე მოეწყო 
ეკოტურისტული ბანაკი, რომელშიც აქტიურ მონაწილეობას 
იღებდნენ: ყვარლის და თელავის რაიონის სკოლის 
მოსწავლეები, ეკოტურისტული ბანაკი დატვირთული 
იყო საგანმანათლებლო სემინარებით, მოსწავლეთათვის 
ტარდებოდა საუბრები დაცული ტერიტორიების როლის 
და მნიშვნელობის შესახებ. ისინი ეცნობიან ნაკრძალის 
ღირსშესანიშნაობებს. ,,პროექტის მხარდამჭერი იყო: აშშ-
ის საელჩო საქართველოში - დემოკრატიის განვითარების 
მცირე გრანტების პროგრამა, დაცული ტერიტორიების 
სააგენტო, კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო 
ორგანიზაციის ქსელი, პროექტის განხორციელებაში 
ღირსეული წვლილი შეიტანეს საქართველოს ბუნების 
დაცვის მოყვარულთა საზოგადოებაში მშვიდობის კორპუსის 
მოხალისე ჯიმ ჰიჩმანმა“. საინტერესოა ილტოს აღკვეთილში 
ჩატარებული კვლევითი მუშაობაც, იქ დამონტაჟებული იქნა 
ფოტო ხაფანგი, რითაც გადაღებული იქნა ფოტო და ვიდეო 
მასალა, რაც საინტერესო მასალაა ცხოველთა სამყაროს 
კვლევებისთვის. გამოვლინდა ,,დათვის 19 ინდივიდი, წავის 1 
ინდივიდი, გარეული ღორის 52 ინდივიდი, მელას 1 ინდივიდი, 
გარეული კატის 1 ინდივიდი [ბუნების მატიანე 2010 წ.]

ცალკე უნდა აღინიშნოს ეკოსაგანმანათლებლო პროექტებიდან 
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა, 
ნაკრძალის მუშაკები ხშირად  მასპინძლობას უწევენ, 

უნივერსიტეტის ლექტორ მასწავლებლებს, ასევე სტუდენტებს. 
ნაკრძალია აწარმოებს ერთობლივ კვლევებს და ხორციელდება 
ერთობლივი პროექტები. 

ილტოს აღკვეთილი მრავალმხრივ საინტერესო ადგილს 
წარმოადგენს როგორც ეკოტურისტული თვალსაზრისით, 
ასევე სამეცნიერო კვლევებისთვისაც. გვხვდება ძუძუმწოვართა 
არაერთი სახეობა: ,,კავკასიური ციყვი, კავკასიის ენდემი, 
რადეს ბიგა (Sorex radde); აგრეთვე გავრცელებულია შველი, 
არჩვი, გარეული ღორი, მელა, მურა დათვი, მგელი, ფოცხვერი, 
ტურა, არჩვი, წავი, გვხვდება შვიდი სახეობა ამფიბიებისა. 
მათ შორისაა კოლხური გომბეშო, ჩვეულებრივი ვასაკა, 
მწვანე გომბეშო, მცირეაზიური ბაყაყი, ქვეწარმავლებიდან 
გვხვდება 14-მდე სახეობა. მათ შორის ხვლიკის სამი ენდემური 
სახეობა - კავკასიური ხვლიკი, ართვინის ხვლიკი, კავკასიური 
გველგესლა, ქვეწარმავლებიდან კი ხმალშაუა ზღვის კუ [ნ. 
სააკაშვილი. ნ. ჩილინდრაშვილი. საქართველო ტურიზმის 
და კურორტების ქვეყანაა“. თბილისი 2011 წელი. გვ. 36-37]. 
მტაცებელი ფრინველებიდან აქ არის ,,კაკაჩა, ქორი, მიმინო, 
ორბი, იშვიათად ბატკანძერი, ქედანი, მოლაღური ჩხართვი, 
შაშვი, ყორანი, ჩიტბატონა, რამდენიმე სახეობის კოდალა 
და კიდევ მრავალი სახეობის პატარა ფრინველი“ [ჟურნალი 
,,ნადირობა“ 2010 წ. #8 გვ.30]. ასევე ,,კავკასიის ენდემური 
სახეობებიდან ,,კავკასიური ყარანა“ [www.dpa.gov.ge].

აღკვეთილის ტერიტორიაზე არსებული ფრინველების 
ნაირსახეობის არსებობა ქმნის მათზე დაკვირვება-
თვალთვალის შესაძლებლობას (birdwaching ინგ. 
ფრინველებზე დაკვირვება). დღეისათვის მსოფლიოში ერთ-
ერთი ყველაზე პოპულარული, სწრაფად მზარდი, ტურიზმის 
სახეობაა ფრინველებზე დაკვირვება. ამით ვიზიტორები 
დიდ სიამოვნებას იღებენ და ფრინველების დაცვა 
შენარჩუნებასაც ხელს უწყობენ: ,,ეს ბიზნესის (ბუნებრივი 
რესურსების სარგებლობის) ის იშვიათი შემთხვევაა, 
როდესაც ბიზნესსაც და ბუნებასაც თანაბრად მომგებიანი 
პოზიციები აქვთ - ეკოტურიზმს მოაქვს ეკონომიკური 
სარგებელი-მოგება, რომელიც ისევ ხმარდება გარემოსთან 
დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებას და ამრიგად 
ბუნებაც მოგებულია [გვ. 305 ტურიზმის მენეჯმენტი“ ლ. 
დოლიკაშვილი, შუბლაძე 2010 წ. თბილისი].

როგორც ზემოაღნიშნულიდან სჩანს ილტოს აღკვეთილის 
ტერიტორიაზე შესანიშნავი შესაძლებლობები არსებობს 
ფრინველებზე დაკვირვებისთვის, ფოტო-ვიდეო, ეკოლოგიური 
და საცხენოსნო და აგრეთვე არქეოლოგიური ტურიზმისათვის.

ილტოს ტერიტორიაზე  არქეოლოგიური გათხრების 
შედეგად აღმოჩენილია ,,ადრეული და შუა ბრინჯაოს ხანის 
ნამოსახლარი და სამაროვანი, გვიანდელი ბრინჯაოს, 
გვიანდელი ანტიკური ხანის სამარხები ქ. ახმეტის დასავლეთით 
4 კმ-ზე მდ. ილტოს მარცხენა ნაპირას. ნამოსახლარები მთის 
ფერდობზე განლაგებული იყო ტერასებად. არქეოლოგიურად 
შესწავლილია 4 კულტურული ფენა. პირველი ფენა ადრინდელი 
ბრინჯაოს ხანისაა. მასში აღმოჩნდა თიხა ტკეპნილიანი 
ნაგებობების ნაშთები, სამეურნეო დანიშნულების ორმოები 
და ამავე ხანის ორმოსამარხი. მიცვალებულებს ჩატანებული 
ჰქონდათ თიხის ჭურჭელი. მეორე ფენა შეიცავდა ადრეული 
ბრინჯაოს და შუა ბრინჯაოს ხანის ნაშთებს. მესამე ფენაში 
იყო მხოლოდ შუა ბრინჯაოს ხანის კერამიკა. მეოთხე ფენა 
შეიცავდა ერთმანეთში შერეული სხვადასხვა დროის კერამიკას. 
აღმოჩენილი ჭურჭელი ორი ძირითად ჯგუფად იყოფა: 1) 
სამზარეულოსთვის განკუთვნილი, უხეშად ნაძერწი ჭურჭელი. 
2) სუფრის ან პარადული სხვადასხვა ზომის დანიშნულების 
ჭურჭელი. ადრინდელი ბრინჯაოს ხანის მასალა ე.წ. მტკვარ-
არაქსის კულტურულ სფეროს განეკუთვნება შუა ბრინჯაოს 
ხანის მასალა კი თრიალეთის კულტურის მსგავსია.

ასევე გამოვლენილია კენოტაფი (სამარხი ნაგებობა), 
ორმოსამარხები, მიცვალებულნი ესვენნენ ხელფეხმოკეცილნი, 
ჩატანებული ჰქონდათ  თიხის ჭურჭელიც და ბრინჯაოს 
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სამკაულებიც [ქ.ს.ე. ტომი 5 გვ. 109, 1980წ.]. ამასთანავე 
ახმეტის რაიონში მრავალი მატერიალური კულტურის ძეგლია 
- ალავერდის სამონასტრო კომპლექსი, ბახტრიონი, ცხრაკარა, 
კვეტერა, ალვნის ნათლისმცემელი და სხვა. ცალკე აღნიშვნის 
ღირსია თვით ბაბანეურის ტერიტორიაზე არსებული საეკლესიო 
ნაგებობები, ნანგრევები და ეკლესიები.

ამრიგად, ილტოს აღკვეთილი იძლევა ბუნებრივ რესურსს. 
საინტერესო ტურისტული მარშრუტების დაგეგმვისათვის 
კარგად დაგეგმილი ტურით ვიზიტორს შესაძლებლობა 
ექნება გაეცნოს ადგილობრივი მოსახლეობის ტრადიციებს, 
ეთნოგრაფიულ თავისებურებებს, თვითმყოფადობას, 
კულტურას, სამზარეულოს. აგრეთვე საგულისხმოა სხვადასხვა 
რელიგიური კონფესიების არსებობა. ამ რეგიონში ნაკრძალის 
სიახლოვეს მდებარეობს ქისტებით დასახლებული სოფლები, 
არის არაერთი მეჩეთი. ტურიზმი კი უდიდეს როლს ასრულებს 
სხვადასხვა აღმსარებლობის და კულტურების ადამიანების 
ურთიერთობათა გაღრმავებაში. ხაზგასასმელია ის გარემოება, 
რომ თუ აღკვეთილის სიახლოვეს იქნება სასტუმრო სახლები, 
კემპინგები, ტურისტული ბაზები, სადაც უზრუნველყოფილი 
იქნება ღამის გათევა და საექსკურსიო მომსახურება, გაიზრდება 
ინტერესი და რაოდენობა ტურისტებისა. საგულისხმოა, რომ 
,,ეკოტურების განვითარებას დიდი კაპიტალდაბანდებები არ 
სჭირდება, მაგრამ მოითხოვს საგულდაგულო კონტროლს, 
ეკოლოგიურ მოთხოვნილებებთან შეთანხმებულ მოქმედებას.
ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს კვალიფიცირებული გიდების 
არსებობას და მონახულების ადგილებში ბუნების დაცვითი 
ზომების გატარებას“ [მ. ბარკალაია ,,ბორჯომ-ხარაგაულის 
ეროვნული პარკის ტურისტული პოტენციალი, თბილისი 2001 
წ. გვ.30].

ეკოტურიზმის განვითარების შედეგად შემოსული სახსრები 
სასიკეთოდ წაადგება, როგორც რეგიონის, ასევე ნაკრძალის 
და აღკვეთილის შემდგომ საქმიანობას, ინფრასტრუქტურას 
და დადებით ზეგავლენას მოახდენს ადგილობრივი 
მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებაზე. ხოლო 
ბუნებრივი და კულტურული რესურსების მრავალფეროვნება 
უფრო მიმზიდველს და შემოსავლიან გახდის ამ რეგიონში 
დაგეგმილ ტურისტულ ტურებს და ტურიზმის მდგრადი 
განვითარების შედეგად შესაძლო გახდება დაფინანსდეს 
კულტურული და ბუნებრივი რესურსების დაცვა რეგიონში. 

ბუნებრივი რესურსების და გარე სამყაროს დაცვა 
წარმოადგენს მნიშვნელოვან ფაქტორს ტურიზმის 
განსავითარებლად. მაგალითად ,,სასტუმროები, კემპინგები, 
კურორტები, რომლებიც განლაგებულია ეკოლოგიურად 
,,ხელუხლებელ“ ეგზოტიკურ ბუნებაში უფრო პოპულარულია 
და მეტ ტურისტსა და დამსვენებელს იზიდავს. ხშირად 
ტურისტები და დამსვენებლები უპირატესობას ანიჭებენ, 
არა პასიურ არამედ აქტიურ, ბუნების წიაღში მოგზაურობასა 
და დასვენებას. თუ ეკოლოგიური ტურიზმი გვევლინება, 
როგორც ეკოლოგიურად სუფთა ბუნებაში მოგზაურობად, 
მეორე შემთხვევაში იგი უნდა განვიხილოთ, როგორც სუფთა 
გასაყიდი ტურისტული პროდუქტი. ორივე შემთხვევაში 
ეკო ტურიზმი მდგრადი ტურიზმის განვითარების ერთ-
ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტია“ [ლ. კოჭლამაზაშვილი 
,,ტურიზმი და ,,ეკოლოგია“, ჟურნალი კულტურათშორისი 
კომუნიკაციები, თბილი 2008 წელი #5 გვ. 107].

გამოყენებული ლიტერატურა:

•  ე. კობანიძე ,,საქართველოს სსრ საკურორტო მეურნეობა 
      და ტურიზმი, ისტორიულ გეოგრაფიული ნარკვევი“. გვ. 58. თბილისი  
        1971 წ.
• ნ. სააკაშვილი თ. ჩილინდრიშვილი ,,საქართველო ტურიზმის და      
        კურორტების ქვეყანაა“. გვ. 29. 2011წ. თბილისი
• ,,საქართველოს დაცული ტერიტორიები“ თბილისი. 2007 წ. გვ.26].  
          ბაწარა (3042ჰა) ბაბანეური (770ჰა) ილტოს აღკვეთილი (5273ჰა).
• 100+კითხვა პასუხი გამოყენებით ეკოლოგიაში თბილისი 2011 წ. გვ.52.

• მ. მეტრეველი ,,კახეთი“ ვაშლოვანის და ლაგოდეხის    
      დაცული ტერიტორიები გვ. 64. თბილისი 2007 წ.
• ქართული.საბჭოთა ენციკლოპედია  ტომი მეხუთე.გვ.109        
      თბილისი 1980 წელი.
• ბუნების მატიანე. 2009 წელი.
• მ. მეტრეველი ,,კახეთი“ ვაშლოვანის და ლაგოდეხის დაცული     
      ტერიტორიები. 2007 წ. თბილისი 62, 63
• ჟურნალი ,,ომეგა“ 2002 წ. #10 გვ. 90-95.
• www.you.to.be ურთხმელი.
• ა.შ. ბუნების მატიანე 2009წ. დაცულია ნაკრძალის საბიბლიოთეკო               
      ფონდში.
• ბუნების მატიანე 2010 წ.
• ნ. სააკაშვილი. ნ. ჩილინდრაშვილი. საქართველო ტურიზმის და 
       კურორტების ქვეყანაა“. თბილისი 2011 წელი. გვ. 36-37.
• ჟურნალი ..ნადირობა“ 2010 წ. #8 გვ.30. 
• www.dpa.gov.ge.
• ტურიზმის მენეჯმენტი“ ლ. დოლიკაშვილი, შუბლაძე 2010 წ.    
       თბილისი. გვ. 305
• ქ.ს.ე. ტომი 5 გვ. 109, 1980წ.
• მ. ბარკალაია ,,ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის 
     ტურისტული პოტენციალი, თბილი 2001 წ. გვ.30.
• ლ. კოჭლამაზაშვილი ,,ტურიზმი და ,,ეკოლოგია“,ჟურნალი        
      კულტურათშორისი კომუნიკაციები, თბილისი   2008 წელი 
      #5 გვ. 107.



turizmis ganviTarebis perspeqtivebi  saqarTveloSi da strategiuli miznebi

46



turizmis ganviTarebis perspeqtivebi  saqarTveloSi da strategiuli miznebi

47

პროფესიული განათლება - „ტურიზმის 
განვითარების სტრატეგია 2025”-ის 

პრიორიტეტი
ავტორი: ანა მარგიშვილი

პროფესიული კოლეჯი „იკაროსი“
ხელმძღვანელი: რუსუდან ჩართოლანი

ნებისმიერი დარგის განვითარებისთვის განათლება და 
მეცნიერება უდიდეს როლს ასრულებს. საქართველოში 
მრავალი მომხიბლავი დესტინაცია იზიდავს ვიზიტორებს, 
თუმცა მოგზაურობას კომფორტულს, უსაფრთხოსა და 
ხარისხიანს გახდის ტურიზმის ინდუსტრიაში დასაქმებული 
პროფესიონალი, განათლებული სპეციალისტები. სწორედ ამ 
საკითხის კვლევის აუცილებლობა სოციალურ - ეკონომიკურ 
ასპექტში მისი ახლებურად წარმოჩენა განაპირობებს წარმოდგენილი 
თემის აქტუალობას.

საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური პროგრესის ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი რესურსი ადამიანური კაპიტალია. შესაბამისად 
პროფესიული განათლება ქვეყნის განვითარებისთვის გამორჩეულად 
პრიორიტეტული, გრძელვადიან შედეგზე გათვლილი სფეროა.

მთავრობა ერთ-ერთ უმთავრეს მიზნად ისახავს დასაქმებას, 
სამუშაო ადგილების შექმნასა და ინოვაციებზე დაფუძნებული 
ეკონომიკის ფორმირების ხელშეწყობას. ამ მიმართულებით 
შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კადრების მომზადება 
და განათლების სისტემაში კვლევითი პოტენციალის გაძლიერება 
აღიარებულია, როგორც ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა. 
დოკუმენტში „საქართველოს სოციალური და ეკომონომიკური 
განვითარების სტრატეგია - საქართველო 2020“ გამოყოფილი 
განათლების სფეროს კონკრეტული პრიორიტეტებიდან ერთ-
ერთი არის სწორედ პროფესიულ განათლებაში ჩართულობის 
გაზრდა და მისი ინტენსიური ხელშეწყობა. წარმოდგენილი 
დოკუმენტი სრულად ითვალისწინებს საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ ხლშეკრულებით 
გათვალისწინებულ ვალდებულებებს.

საერთაშორისო და ადგილობრივმა კვლევებმა აჩვენა, რომ 
(USAID, IOM, GIZ) ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი ძირითადი 
შემაფერხებელი ფაქტორი საქართველოში მაღალი კვალიფიკაციის 
პროფესიონალი კადრების ნაკლებობაა. ტურიზმის ინდუსტრია 
ეკონომიკის დარგია, რომლის ერთ-ერთი მიზანია კულტურისა და 
განათლების განვითარება. განათლება ტურიზმში გონებრივისა 
და ზნეობრივის გარდა ფიზიკურ, ესთეტიკურ, პიროვნულ, 
ეკოლოგიურ მიმართულებებსაც აერთიანებს.

ტურიზმის პოლიტიკა სახელმწიფოს პირველი რიგის 
ამოცანების ნუსხას მიეკუთვნება, რაც ითვალისწინებს:

• საკანონმდებლო რეგულაციების სრულყოფას;
• ტურიზმის მიმართულებით მეწარმეობის განვითარებას;
• ტურისტული ინდუსტრიის მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზის სრულყოფას - ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტიციის 
მოზიდვით;

• ტურისტული მომსახურების პროგრესული მეთოდებისა 
და სტანდარტების დანერგვა;

ტურისტულ ბიზნესში მარავალ პრობლემურ საკითხთა შორის 
დღემდე რჩება არაკვალიფიციური კადრების არსებობა, 
განსაკუთრებით ტურისტული მომსახურების სფეროს დაბალ 
და შუა რგოლებში, ყოველივე ეს კი საქართველოს პროფესიული 
განათლების სისიტემის განვითარება-სრულყოფას მოითხოვს.

აღსანიშნავია, რომ „მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმის“ 
ტურისტული კონკურენტუნარიანობის რეიტინგში 2015 
(The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015) 
საქართველომ 71-ე ადგილი დაიკავა 141 ქვეყანას 

შორის და განთავსდა ნამიბიასა და ისრაელს შორის. 
“მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის” მოგზაურობისა 
და ტურიზმის კონკურენტუნარიანობის ინდექსი დგება 
ისეთი კრიტერიუმების გათვალისწინებით, როგორებიცაა 
კონკრეტული ქვეყნის ტურიზმის სექტორში არსებული 
მდგომარეობა: უსაფრთხოება, ჯანდაცვა, ტრანსპორტი, 
სოციალური უზრუნველყოფა, ბიზნესგარემო, ადამიანური 
რესურსები და შრომის ბაზარი, ასევე ტურისტული 
ინფრასტრუქტურის ხარისხი და კულტურული და ბუნებრივი 
რესურსების ოდენობა. ტურისტების კმაყოფილების ხარისხის 
მაჩვენებლით კი – მხოლოდ 120-ე ადგილზე, 141 ქვეყანას 
შორის. რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოში 
ტურიზმის პროფესიული კადრების მომსახურების დონის 
ხარვეზებსა და სიმწირეს. აღნიშნულ რეიტინგში მოწინავე 
პოზიციას იკავებენ ისეთი ქვეყნები როგორიცაა: იაპონია, 
შვეიცარია და ავსტრია.

ტურიზმის განვითარების ღონისძიებების რეალიზებისთვის 
საჭიროა თანამედროვე სისისტემის შექმნა. კადრების მომზადება 
და განათლება უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგან ტურიზმი 
არის და ხდება უფრო მეტად ტექნოლოგიური, სხვა დარგებთან 
შედარებით ყველაზე „ცოცხალი“ კონტაქტური სფერო, რომელშიც 
განათლებული კომუნიკაბელური ალტრუისტი პროფესიონალები 
აღწევენ წარმატებას.

                
წყარო:

2013 წლამდე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო სტუდენტს დაფინანსებას აძლევდა მხოლოდ 
პრიორიტეტულ სასწავლო პროგრამაზე ჩარიცხვის 
შემთხვევაში. სახელმწიფოს მხრიდან გონივრულ ნაბიჯად 
აღიქმება 2012-2013 წლის პროფესიული განათლების 
რეფორმის სტრატეგიის შემუშავება და 2013 წლის სექტემბერში 
მთავრობის N224 დადგენილების მიღება, რომლითაც 
სახელმწიფო დაფინანსების წესი და პირობები განისაზღვრა. 
ასევე საქართველოს ევროკავშირთან ჰარმონიზაციაც მოიცავს 
პოპულარულ სტრატეგიას, რომლის კონკრეტული მიზნებია:

• შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი, მოქნილი 
პროფესიული საგანმანათლებლო ქსელის ჩამოყალიბება, 
კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება ადგილობრივი 
და საერთაშორისო შრომის ბაზრისათვის;

• მოსახლეობის ყველა ფენის წარმომადგენლისათვის 
პროფესიული და პიროვნული განვითარების სრული და 
თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფა მდგრადი 
განვითარებისა და თვითრეალიზაციის პერსპექტივით.

ცნობილია რომ, არა მარტო ევროპაში არამედ მთელ მსოფლიოში 
არსებობს პირდაპირი დამოკიდებულება პროფესიულ განათლებასა 
და ეკონომიკის განვითარების დონეს შორის. ევროპაში მოთხოვნა 
პროფესიულ განათლებაზე საკმაოდ მაღალია. სტატისტიკური 
მონაცემების მიხედვით დასაქმებულთა 60%-ზე მეტი სწორედ 
პროფესიული განათლებითაა.

ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების (US-
AID, IOM, GIZ) კვლევების შედეგები და დამსაქმებლის 
მიერ მოთხოვნადი პროფესიები უმეტეს წილად ემთხვევა 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

               reitingi                     qula

                               iaponia

                             Sveicaria

                            avstria

                         tanzania

                         nepali

saqarTvelo

mozambikis respublika

siera leones respublika

                      iranis islamuri respublika

                               qveyana
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3.7

2

3

118

119

120

121

122

117

 Travel and Tourism Competitiveness Report 2015



turizmis ganviTarebis perspeqtivebi  saqarTveloSi da strategiuli miznebi

48

მიერ პროფესიული კოლეჯებისათვის განსაზღვრულ სასწავლო 
პრიორიტეტებს:

• სამშენებლო სფერო;
• ტურიზმი / ტუროპერატორი,  გიდი, სასტუმრო საქმე;  

ინფორმაციული ტექნოლოგიები;
• ტექნიკოსი (ავტომობილისა და სხვა მანქანა-დანადგარების); 
• სარესტორნო მომსახურება, კვება;

ტურიზმი ქართულ პროფესიულ საგანმანათლებლო 
სივრცეში შედარებით ახალი სფეროა, განათლების 
მნიშვნელობა და მიზნები, რომ გავიაზროთ აუცილებელია 
ეროვნული ტრადიციების გათვალისწინება, სასურველია 
შეიქმნას ეროვნული ტენდენციებისა და რეალობის 
ამსახველი ტურიზმის მეთოდური სახელმძღვანელოები, 
რაც შესძენს სტუდენტს ცოდნასა და უნარს განავითაროს 
საკუთარი ქვეყნის ტურისტული ბიზნესი, გახადოს 
კონკურენტუნარიანი საერთაშორისო მასშტაბით.

2015 წლის საშემოდგომო მიღება პროფესიულ კოლეჯებში 
დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა რაოდენობა პირველადი 
არჩევანის მიხედვით

წყარო:

საქართველოში ფუნქციონირებს 135 პროფესიული  განათლების 
დაწესებულება, აქედან ტურიზმის პროფესიების საგანმანათლებლო 
პროგრამებს ახორციელებს 51, მათ შორის აღსანიშნავია ააიპ 
პროფესიული კოლეჯი ”იკაროსი”, რომელიც ორიენტირებულია 
საქართველოში ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებაზე, დამსაქმებლის 
სურვილზე, რომელიც ითხოვს მაღალი კლასის სერვისს.

,,იკაროსის“ კურსდამთავრებულთა უმრავლესობა დასაქმებულია 
ქვეყნის საერთაშორისო ქსელის სასტუმროებში, სარესტორნო 
ქსელში, ტურისტულ სააგენტოებში, ბარებში და სხვა.

წარმოგიდგენთ კოლეჯი „იკაროსის“ სტუდენტთა დასაქმების 
მაჩვენებელს 2013- 2014-2015 წლების მიხედვით. დიაგრამა თვალნათელს 
ხდის კურსდამთავრებულთა დასაქმების მზარდ დინამიკას.

წყარო: „იკაროსი“ წლიური ანგარიში 2015წ.

ორგანიზაცია “Fachhochschule des Mittelstands”-თან 2016 
წელს დაიგეგმა ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმის 
გაფორმება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 
სტუდენტთა 3 თვიანი გასვლა გერმანიაში არსებულ წამყვან 
4-5 ვარსკვლავიან სასტუმროებში საწარმოო პრაქტიკის 
გავლის მიზინით, სადაც მოხდა სტუდენტების როგორც 
საცხოვრებლით და საკვებით უზრუნველყოფა, ასევე 
შესრულებული სამუშაოს ყოველთვიური ანაზღაურება. 
ყოველივე ეს კურსდამთავრებულთა საერთაშორისო დონის 
კვალიფიკაციას უზრუნველყოფს. თანამშრომლობა არ 
ატარებდა ერთჯერად ხასიათს და დღესაც გრძელდება.

აღსანიშნავია, რომ 2017-2019 წლებში საქართველოში 30-
მდე განთავსების ობიექტის მშენებლობის დასრულებაა 
დაგეგმილი. მათ შორისაა: Hillton Garden Inn, Park Inn 
Radisson, Ranada Encre, Colde Tulipe და სხვა. ასევე 
გასათვალისწინებელია „საქართველოს ტურიზმის 
განვითარების სტრატეგია 2025“-ში მოცემული საბაზისო და 
სტრატეგიული ინდიკატორები, რომელშიც 2025 წლისთვის 
ქვეყანაში საერთაშორისო მოგზაურთა ციფრი 11,000 
000 აღწევს. ყოველივე ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, 
რომ ქვეყნის ვიზიტორთა ტურისტულ მომსახურებებს 
შესაბამისი რაოდენობის და მაღალი კვალიფიკაციის დაბალი 
და საშუალო რგოლის კადრი დასჭირდება. სპეციალისტი, 
რომელიც შეძლებს მუდმივად ცვალებად, განვითარებაზე 
ორიენტირებული შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან 
ადაპტაციას, ხელს შეუწყობს ტურიზმის დინამიურ განვითარებას.

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სტრატეგია, რომელიც 
წარმოაჩენს სექტორის განვითარების ხედვას 2025 წლამდე 
„საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია 2025“ დასახული განვითარების 
გეგმებიდან ერთ-ერთი  არის ტურიზმში დასაქმებული

www.naec.ge

6
9
14

52
68

87
87

106
133

154
159

165
188

219
266

274
309

341
345

392

419
419

454
515

515
518

619

633
661
674

685
710

805
840

ssip q.goris sulxan cincaZis saxelobis samusiko sazogadoebrivi koleji

ssip Tbilisis saxelmwifo samedicino universiteti

ssip profesiuli koleji ,,TeTnuldi’’

ssip goris saxelmwifo saswavlo universiteti

a (a) ip profesiulo koleji ikarosi

ssip sazogadoebrivi koleji ,,iberia’’

ssip sazogadoebrivi koleji ,,axali talRa’’

ganaTlebis marTvis sainformacio sistema

ssip SoTa mesxias zugdidis saxlmwifo saswavlo universiteti

ssip saqarTvelos teqnikuri universitetis tyibulis samTo-teqnologiuri

ivane javaxiSvilis saxelobis  Tbilisis saxelmwifo universiteti

ssip saqarTvelos fizikuri aRzrdisa da sportis saxelmwifo sazogadoebrivi

ssip sazogadoebrivi koleji ,,speqtri’’

ssip sazogadoebrivi koleji ,,opizari’’

ssip sazogadoebrivi koleji ,,aisi’’

ssip sazogadoebrivi koleji ,,fazisi’’

a (a) ip profesiulo koleji prestiJi

Sida qarTli

turizmis maspinZlobis profesiuli programebis ganmaxorciel-
ebeli dawesebulebebi
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sul-135 dawesebuleba

kolejis kursdamTavrebulTa  dasaqmebis maCvenebeli

wyaro: ganaTlebis xarisxis ganviTarebis erovnuli centri

a (a) ip/Sps kerZo umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebi

a (a) ip/Sps avtorizebuli kerZo profesiuli/sazogadoebrivi kolejebi

a (a) ip - saxelmwifos wilobrivi monawileobiT dafuZnebuli kolejebi

ssip saxelmwifo umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebi

ssip zogadsaganmanaTleblo  dawesebuleba

ssip avtorizebuli saxelmwifo sazogadoebrivi/profesiuli kolejebi

30
3012

6
1

17

69

2013 weli

2013 weli

76 % 80 % 85 %

2014 weli

2014 weli

2015 weli

2015 weli

69
12

30

17
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პირების რაოდენობის გაზრდა 85%-ით 180,000-დან 333,564-
მდე. სწორედ პროფესიონალმა კადრებმა უნდა უზრუნველყოს 
საქართველოს ტურიზმის კონკურენტუნარიანობის გაზრდა 
მსოფლიო დონის მომსახურების შეთავაზების გზით. 

დოკუმენტში ხაზგასმული პრიორიტეტების დარგის 
განვითარებისა და ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების 
გზა სწორედ პროფესიული განათლებაზე გადის. 
აკადემიური განათლებისგან განსხვავებით, პროფესიული 
განათლება პრაქტიკული უნარების გამომუშავების და ამ 
უნარის გამოსამუშავებლად საჭირო ცოდნის გადაცემაზეა 
ორიენტირებული, ანუ სწორედ პროფესიული განათლების 
სისტემამ უნდა უზრუნველყოს ტურიზმის სფეროსთვის 
საჭირო სამუშაო ძალის ძირითადი ბირთვის, საშუალო და 
დაბალი რგოლების მომზადება. პროფესიული განათლების 
სისტემის ეფექტურობა განისაზღვრება იმითაც, თუ რამდენად 
საქმდებიან კურსდამთავრებულები ან შეუძლიათ საკუთარი 
სტაბილური, ადეკვატურად ანაზღაურებადი ბიზნესის 
დაწყება. ეს ცხადია, დამოკიდებულია საგანმანათლებლო 
პროგრამების კავშირზე შრომის ბაზართან და საქართველოში 
მცირე და საშუალო ბიზნესის დაწყების შესაძლებლობებთან. 
პროფესიულმა საგანმანათლებლო სისტემამ მნიშვნელოვანი 
როლი უნდა შეასრულოს ინოვაციის, შემოქმედებითი 
უნარისა და მეწარმეობის განვითარების თვალსაზრისით 
და ერთგვარ დამაკავშირებელ რგოლად უნდა იქცეს 
ადგილობრივ, რეგიონალურ, ეროვნულ თუ საერთაშორისო 
პარტნიორებს შორის. აქტიური კავშირები ინოვაციური 
ინდუსტრიებთან, კვლევით ორგანიზაციებთან და უმაღლეს 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან პარტნიორობის 
ახალ ფორმას წარმოადგენს, რაც სტუდენტებს პროფესიულ 
საგანმანათლებლო სისტემაში დარჩენისაკენ და პროფესიული 
ზრდისკენ უბიძგებს.

წარმოდგენილი საკონფერენციო თემის აქტუალობიდან 
გამომდინარე მიზანშეწონილია:

• პროფესიული განათლება გახდეს მეტად მოთხოვნადი 
და მიმზიდველი. უნდა არსებობდეს სტრუქტურული 
და შინაარსობრივი კავშირები პროფესიულსა და 
განათლების სხვა საფეხურებს შორის;

• მეტად განვითარდეს სოციალური პარტნიორობა და 
სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა. მხარდაჭერილ 
იქნას სტუდენტთა პრაქტიკული სწავლება, პროფესიული 
ცოდნისა და კომპეტენციების რეალურ სამუშაო 
გარემოში დაუფლების შესაძლებლობა. დამსაქმებლებს 
უნდა მივცეთ საშუალება მონაწილეობა მიიღონ 
პროფესიული განათლების ციკლის ყველა ეტაპზე 
– კვალიფიკაციის ფორმირებიდან კვალიფიკაციის 
მინიჭების ჩათვლით. აღნიშნული მიდგომა ხელს 
შეუწყობს პროფესიული განათლების როლის 
გაძლიერებას ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების 
პროცესში და სისტემას უფრო მიმზიდველს გახდის;

• საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში დიდი 
ყურადღება უნდა დაეთმოს სამეწარმეო განათლებას, 
საკუთარი ბიზნესის წამოწყებისთვის საჭირო ცოდნის 
გადაცემას;

• ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისთვის, როგორც ქვეყანაში 
ტურიზმის პოლიტიკის განმახორციელებელი ორგანოსათვის 
რეკომენდირებულია პროფესიულ განათლებასთან მჭიდრო 
თანამშრომლობა. ასევე მნიშვნელოვანია, ტურიზმისა და სტუმარ- 
მასპინძლობის სფეროსთან დაკავშირებული პროფესიულ 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობა, 
რაც ითვალისწინებს ერთობლივ აქტივობებს, პროექტებს, 
თანამონაწილეობას არსებული სასწავლო პროგრამების 
გაუმჯობესებისა და ახალი პროგრამების შედგენის მიზნით.

გამოყენებული ლიტერატურა:

• „საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია 2025“;
• “The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015” htt  
      ps://www.weforum.org/;
•  „საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ“;
• „პროფესიული განათლების  რეფორმის  სტრატეგია      2013-2020“;
• „განათლებისა და მეცნიერების სისტემის განვითარების     
      სტრატეგიული მიმართულებები“ - საქართველოს განათლებისა  
        და  მეცნიერების  სამინისტრო;
• ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი “იკაროსი”განვითარების  სტრატეგია   
        2012-2017წ.;
• www.naec.ge;
• www.eqe.gov.ge განათლების ხარისხის განვითარების      ეროვნული    
       ცენტრი.
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გასტრონომიული ტურიზმი და 
მისი განვითარების პერსპექტივები  

საქართველოში

ავტორი: ნინო მაჭარაშვილი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

შესავალი
ტურიზმი ეკონომიკის ერთ-ერთი დინამიური და უმსხვილესი 
დარგია. იგი მსოფლიოს მრავალი ქვეყნისთვის საგარეო 
ეკონომიკური ურთიერთობების მნიშვნელოვანი ნაწილია. 
დარგის ზრდის მაღალი ტემპი დადებითად მოქმედებს 
ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორზე. რაც შეეხება თავად 
ტერმინის განმარტებას, ტურიზმი ეს არის ადამიანის 
ნებაყოფლობითი, თავისუფალი, დროებითი გადაადგილება 
საცხოვრებელი ადგილიდან დასვენების, გაჯანსაღების 
და სხვა მიზნით. აღსანიშნავია, რომ ადამიანი ითვლება 
ტურისტად, თუ იგი 24 საათის განმავლობაში არის საკუთარი 
ქვეყნის ფარგლებს გარეთ.

ტურიზმი მსოფლიოს უდიდესი მრეწველობის სფერო და 
ეკონომიკის ყველაზე სწრაფად მზარდი სექტორია. იგი ხშირად 
განიხილება როგორც რეგიონული განვითარების მთავარი 
და ახალი ეკონომიკური საქმიანობის მასტიმულირებელი 
ინსტრუმენტი. ტურიზმი ხელს უწყობს კეთილმეზობლური 
პოლიტიკის განმტკიცებას, სოციალურ-ეკონომიკურ თანამშრომლობას 
და დიალოგს კულტურათა შორის. საქართველოს თავისი 
გეოპოლიტიკური მდებარეობითა და არსებული ბუნებრივი, 
ისტორიული თუ კულტურული რესურსებით ტურიზმის 
განვითარების უზარმაზარი შესაძლებლობანი გააჩნია. ამის 
გამო საჭიროა მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ის ხელსაყრელი 
შესაძლებლობები, რომლებსაც ტურიზმის შემდგომი განვითარება 
გვთავაზობს.

დღეისათვის ტურიზმის მრავალი სახეობა არსებობს, ახლა კი 
ყურადღება შევაჩეროთ მის ერთ-ერთ სახეობაზე - გასტრონომიულ 
ტურიზმზე.

გასტრონომიული ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები
გასტრონომიულ ტურიზმს ზოგჯერ, როგორც 
კულინარიულ ტურიზმს ისე განიხილავენ, შეიძლება ითქვას 
გასტრონომიული ტურიზმი შორეული წარსულიდან მოდის, 
როდესაც ვაჭრები შორეულ მგზავრობაში მიდიოდნენ 
სხვადასხვა სანელებლების, საკმაზების, სამკურნალო 
მცენარეების, ჩაროზების, ღვინისა და სასმელებისათვის.

ტერმინი „კულინარიული ტურიზმი“ პირველად შემოიტანა 
ამერიკის ოჰაიოს უნივერსიტეტის პროფესორმა ლუსი 
ლონგმა. დღეისათვის კი ეს ტერმინი უკვე ტურისტული 
პროდუქტის მნიშვნელოვანი გამოხატულება გახდა მთელს 
მსოფლიოში. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ტერმინის 
შემადგენელი ნაწილია ასევე ღვინისა და ლუდის თემატური 
ტურები, რომლებიც ცხადად გვამცნობენ ამა თუ იმ ქვეყნის 
ვაზის, ღვინის და სხვადასხვა სასმელების კულტურას.

ტურისტების დიდი ნაწილი გასტრონომიულ ტურებში 
მიემგზავრება იმ მიზნით, რომ დააგემოვნოს ნაციონალური 
სამზარეულო და გაიგოს ნაციის ავთენტური გემო ადგილზე, 
სადაც ესა თუ ის კერძი თუ ღვინო წარმოიშობა და დღესაც 
ძველი წესით მზადდება. ამიტომაც არის, რომ ტურიზმის 
მსოფლიო ორგანიზაცია სულ უფრო და უფრო მზარდ 
ტენდენციად მიიჩნევს კულინარიულ ტურებს.

ბუნებრივია ნებისმიერი ტურისტი, რომელიც ამა თუ იმ 
ქვეყანაში ჩადის, მაინც ეჯახება ქვეყნის სამზარეულოს, 
მის გასტრონომიულ კულტურას და ამით მნიშვნელოვან 

წარმოდგენას იქმნის ზოგადად ქვეყნის შესახებ და საერთოდ 
ნაციის შესახებ. კარგი და მაღალხარისხიანი ეროვნული 
სამზარეულო კი არის სწორედ კულინარიული ტურიზმის 
ეფექტურობისა და პოპულარობის განმსაზღვრელი 
ფაქტორი.

კულინარიული ტურიზმი საშუალებას აძლევს ქვეყანას, 
რომ ტურისტს მთელი ეროვნული არამატერიალური თუ 
მატერიალური ფასეულობები, რიტუალები, ტრადიციები, 
ფოლკლორი, მუსიკა, ცხოვრების სტილი, სარეწაო 
საქმიანობა, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის წარმოება, 
ეროვნული განსაკუთრებული ტექნოლოგიური პროცესები 
ადგილზე ავთენტურ სიტუაციაში გააცნოს. კიდევ უნდა 
აღინიშნოს, რომ ეროვნული სამზარეულო შანსს აძლევს 
ტურისტს თვითონ მიიღოს ამა თუ იმ ეროვნული, ნაციისათვის 
განსაკუთრებული კერძის მომზადებაში მონაწილეობა. 

გლობალიზაციისა და ტურიზმის სფეროში უდიდესი 
კონკურენციის ეპოქაში ყველა ცდილობს, უნიკალური 
კვების პროდუქტის თუ გასტრონომიული თავისებურებების 
მარკეტინგის მეშვეობით, დაანახოს სხვა სამყაროს მისი 
განსაკუთრებულობა, ეგზოტიკურობა და სიდიადე, სწორედ 
ასეთი ქვეყნების რიგს შეიძლება თამამად მივაკუთნოთ 
ჩვენი ქართული გასტრონომიული კულტურა, რომლის 
პოპულარიზაციაა ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც ხდება.

საქართველოთი დაინტერესებაში განსაკუთრებული 
როლი, სხვა ფაქტორებთან ერთად, ითამაშა ამ ქვეყნის 
გასტრონომიულმა თავისებურებებმა და იუნესკოს მიერ 
ქვევრის ღვინის დაყენების მსოფლიო არამატერიალური 
ფასეულობების ნუსხაში შეტანამ. შანსი, რომელიც ჩვენ 
ამით მოგვეცა, ჩვენმა ქვეყანამ, როგორც დიდი ტურისტული 
ბიზნესის წყარო ისე უნდა გამოიყენოს, მეცნიერების, 
გასტრონომების, ისტორიკოსების, ბიზნესის ჩართულობით. 

თუ გადავხედავთ ქართულ სამზარეულოს, დავინახავთ 
იმ მეტად მნიშვნელოვან გზას, რომელიც მან წლების 
განმავლობაში განვლო, ისევე როგორც ყველა ქვეყანას 
საქართველოსაც აქვს ის ნიშნები, რითაც იგი გამორჩეული 
და განსხვავებულია სხვა ქვეყნებისგან. ჩვენი ბუნების 
მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე, საუკუნეების 
განმავლობაში ჩვენში ტრადიციული ქართული სამზარეულოს 
საკმაოდ საინტერესო სახე ჩამოყალიბდა. ამ საგანს კიდევ 
უფრო საინტერესოს ხდის საქართველოს კუთხეების 
ერთმანეთისაგან, ხშირად რადიკალური განსხვავება. 
ჩვენი ქვეყნის კუთხეების - სვანეთისა და კახეთის ყოფა 
და კულტურა ერთმანეთისაგან რომ განსხვავდება 
ამაში გასაკვირი არაფერია, მაგრამ, მაგალითად გურია-
სამეგრელოს, სამეგრელო-იმერეთისა ან გურია-იმერეთის 
შემთხვევაში, როდესაც საქართველოს ამ ერთი კუთხიდან 
მეორეში კაცი ისე გადავა, რომ ვერც კი გაიგებს, გასაკვირია, 
რომ სულ რამდენიმე მეტრში უკვე სხვა სამყარო იწყება 
თავისი განსხვავებული ყოფა-ცხოვრებით. საქართველოს 
ბუნება, როგორც ითქვა, მეტად მრავალფეროვანია. ჩვენში 
მცენარეთა სახეობების 4000-ზე მეტ წარმომადგენელს 
ვხვდებით. ცხადია, ამგვარი მრავალფეროვნება ადგილობრივ 
სამზარეულოზეც აისახებოდა და ასეც მოხდა. ტრადიციული 
კერძების აბსოლუტური უმრავლესობა მცენარეულ კერძებს 
წარმოადგენს. რა თქმა უნდა, გვხვდება ხორცეული 
კერძების დიდი მრავალფეროვნებაც, რაც ჩვენს ქვეყანაში 
მეცხოველეობის დარგის არსებობას და განვითარებას 
უკავშირდება უძველესი დროიდანვე.

ბოლო პერიოდში ძველი ქართული კერძების რეცეპტებიდან 
არაერთია დაკარგული, თუმცა ქართულ სოფლებში 
და უპირატესად მთის სოფლებში უძველესი ქართული 
რეცეპტებით დამზადებულ კერძებს დღემდე ვხვდებით. 
მეტად საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ საქართველოს 
ყოველ კუთხეს აქვს არა ერთი, საკუთარი ყოფისთვის 
დამახასიათებელი ტრადიციული კერძი, რომელიც მხოლოდ 
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ამა თუ იმ ადგილებში გვხვდება. ასეთი კერძები, რომლითაც 
ხასიათდება მხარე, ან სოფელი, ხშირად მეზობელ 
სოფელშიც კი სრულიად უცხო და უცნობია. მაგალითად 
ფშაური ტრადიციული „დამბალხაჭო“ მეზობელ ხევსურეთში 
არასოდეს უმზადებიათ.  ასევეა, მაგალითად აჭარული 
ხაჭაპური, ბორანო, ყურუთი, რაც მეზობელი გურიისათვის 
არასდროს ყოფილა დამახასიათებელი. სვანური კუბდარი 
და ჭვიშტარი; მეგრული ელარჯი, გებჟალია; რაჭული 
ლორი და ცულისპირული; მთიულური ხინკალი; თუშური 
კოტორი და ხმელი კალტი... რაც შეეხება მწვადს, იგი მთელს 
საქართველოში გვხვდება, მაგრამ ვაზის წალამზე შემწვარი 
მწვადი ყველაზე მეტად კახეთში რომაა გემრიელი, ამაზე 
ყველა ქართველი უდაოდ ერთ აზრზე ვართ... კახელებმა ისიც 
კი შენიშნეს, რომ მწვადის შესაწველად საფერავის წალამს 
რქაწითელისა ჯობნის. თუმცა, კერძების თავისებურება 
განსხვავებულია არა მხოლოდ საქართველოს მხარეების, 
არამედ, ზოგჯერ კონკრეტული სოფლების შემთხვევებშიც. 
სწორედ ეს ფაქტი ხდის ჩვენი ქვეყანას განსაკუთრებულს და 
საუცხოოს.

უნდა აღინიშნოს, რომ ყურძნისა და ღვინისაგანაც 
მზადდებოდა კერძები, თუ ზამთრის პროდუქტები და ამასთან 
არაერთიც: ჩურჩხელების მთელი მრავალფეროვნება, 
ტკბილის კვერი, ფელამუში, ყურძნის ტკბილი, ჩამიჩი, 
ღვინთვილი, მაჯიგარო... ცალკე საგანია ღვინის გამოყენება 
ენოთერაპიის, ანუ ღვინით მკურნალობის თვალსაზრისით.

ქართული ყოფა ყველის მრავალფეროვნებითაცაა 
გამორჩეული. თუშური გუდაყველი, როგორც საქონლის, 
ისე ცხვრის; მეგრული და სვანური სულგუნი; მოთალი, 
თხის ყველი; კამეჩის ყველი; იმერული ყველი; ჩეჩილი და 
ტენილი ყველი... ქართული ყოფისათვის დამახასიათებელი 
ძირძველი კერძია ასევე მაწონი და მაწვნის კერძიც.

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კუთხეები 
ერთმანეთისაგან საკმაოდ განსხვავებული ყოფაცხოვრებითა 
და ასევე სამზარეულოთია გამორჩეული, მაინც ყოველ მხარეს 
ერთი საერთო და მეტად საინტერესო საგანი მოეძებნება. ეს 
საგანი განაპირობებს არა მხოლოდ ცალკეული კუთხეების, 
არამედ მთელი ჩვენი ქვეყნის-საქართველოს ყოფიერებას, 
რადგან სწორედ იგია ქართული იდენტობის ერთ-ერთი 
განმსაზღვრელი. ეს არის ღვინო! მეტად საინტერესოა ის 
გარემოება, რომ სწორედ ღვინოა ქართული ტრადიციული 
სამზარეულოს ორიენტირი. როგორც უკვე ვახსენეთ, 
ქართული ტრადიციული სამზარეულოს პრაქტიკიდან 
არაერთი ძველი რეცეპტი გაქრა. თუმცა გამოჩნდა არაერთი 
ახალი და უცხო კერძის რეცეპტიც. ერთი და იმავე კერძების 
რეცეპტები სოფლებისა და ზოგჯერ ოჯახების მიხედვითაც 
კი განსხვავებულია და ეს გარემოება შესაძლოა არაერთ 
ფაქტორზე იყოს დამოკიდებული, მაგრამ საუკუნეების 
მანძილზე, რაც ნამდვილად არ შეცვლილა, ესაა ღვინის 
ქართულად დაყენების წესი.

ჩემი აზრით, ქართული სამზარეულოს მთავარი ნიშანი, 
პირველ რიგში, ორიგინალური პროდუქტია, ხშირად 
ორიგინალური მომზადების წესიც, მაგრამ უმთავრესი 
მაინც საკმაზები მგონია და ამ მხრივ დასავლეთ 
საქართველოს ბადალი არ ჰყავს. ეს მრავალფეროვანი 
საკმაზები, აღმოსავლეთ საქართველოში ზეთით, ხოლო 
დასავლეთ საქართველოში ძმრით დაწყებული, ნაირ-ნაირი 
ეგზოტიკური სანელებლებით გაგრძელებული და ნიგვზით 
დასრულებული.
 
ჩვენს ქვეყანას კულინარიული კუთხით დიდი ისტორია აქვს. 
იმის მიუხედავად, რომ ბევრი რეცეპტი ჩვენამდე არ მოსულა 
მაინც შემოგვრჩა ის ორიგინალური რეცეპტები, რომლითაც 
შეგვიძლია მრავალი ტურისტი გავაოცოთ. მე ვფიქრობ, 
რომ ამ კუთხით აუცილებელია გარკვეული ღონისძიებების 
გატარება, მსოფლიოს უნდა დავანახოთ, რომ ჩვენ არა 
მარტო საოცარი ბუნება გვხვდა წილად,არამედ საუკეთესო 

კულინარებიც ვართ. გასტრონომიული ტურიზმის 
განვითარება ხელს შეუწყობს ტურიზმის რამოდენიმე 
სახეობის განვითარებასაც. მნიშვნელოვანია დაიგეგმოს 
გასტრონომიული ტურები, სადაც მთავარი კომპონენტი 
სწორედ, ადგილობრივებთან ერთად კერძების გაცნობა, 
მომზადებაში მონაწილეობა და ქართული კერძების 
დაგემოვნება იქნება. ტრადიციული ქართული სუფრა ხომ 
წარმოუდგენელია ქართული ფოლკლორის გარეშე ანუ 
ტურისტი ეცნობა ჩვენს საუცხოო განსაკუთრებულ კერძებს 
და თან ჩვენს ხალხურ მუსიკას, არაჩვეულებრივი ბუნების 
ფონზე. ანუ ერთი ტურით ხდება ჩვენი ქვეყნის 3 კუთხით 
გაცნობა 1. გასტრონომიული, 2. კულტურული (ფოლკლორი, 
ტრადიციული ქართული ცეკვა), 3. ბუნება (ეს ყველაფერი 
ხომ საოცარი ბუნების ფონზე ხდება). 

სახელმწიფო უნდა ჩაერთოს ქართული კერძების 
პოპულარიზაციის პროცესში. მან უნდა უზრუნველყოს 
კულინარიულ გამოფენებში ჩვენი ქვეყნის აქტიური 
ჩართულობა, მოახერხოს იმ უნიკალური რეცეპტების ნუსხის 
შეგროვება, რომელიც რეგიონებში საბედნიეროდ კიდევ 
შემორჩენილია და მათი დაპატენტება უნდა მოახდინოს, 
იქნებ არდავკარგოთ ის მაინც, რაც შემოგვრჩა.

ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანია გასტრონომიული ტურიზმის 
წინა პლანზე წამოწევა მისი პოპულარიზაციისათვის 
კი ეფექტური რეკლამირება. ტურები უნდა დაიგეგმოს 
არამარტო უცხოელი ტურისტებისათვის.  აუცილებელია შიდა 
ტურების დაგეგმვაც და მათი განხორციელება, სწორედაც, 
რომ კულინარიის გასაცნობად. ყველა ვამზადებთ ხინკალს, 
მაგრამ ვთანხმდებით იმაზე, რომ როგორც მთიულები 
ამზადებენ ხინკალს, კახელები წვავენ მწვადს, სვანები 
ამზადებენ კუბდარს, მეგრელები ღომს სხვა ვერავინ უწევს 
მათ კონკურენციას და ეს ფაქტორი უნდა გამოვიყენოთ 
ჩვენს სასიკეთოდ. ეს ფაქტორი არა მარტო უცხოელებზე 
მოახდენს საოცარ შთაბეჭდილებას. მე თავად აღმოვაჩინე 
იმდენად განსხვავებული რეცეპტები, რომლებზეც 
აქამდე წარმოდგენა არ მქონდა. გასტრონომიული ტურის 
დანიშნულებაც ხომ სწორედ ესაა, აღმოვაჩინოთ ჩვენთვის 
უცხო კერძები, თავად დავესწროთ მის მომზადებას და 
ამ პროცესში მონაწილეობაც მივიღოთ.  თუ მოხდება ამ 
კუთხით კონკრეტული ღონისძიებების განხორციელება 
მსგავსი სახის ტურების დაგეგმვა შევინარჩუნებთ ჩვენს 
მემკვიდრეობას კულინარიული კუთხით და მსოფლიოს 
მოსახლეობასაც სხვა კუთხით დავანახებთ ჩვენს ქვეყანას.

ჩვენს ქვეყანას აქვს პოტენციალი განვითარდეს ამ კუთხით 
ჩვენი უნიკალური სამზარეულო საშუალებას გვაძლევს 
წარუშლელი კვალი დავტოვოთ ნებისმეირ ვიზიტორზე. 

განსხვავებულობა ყოველთვის საინტერესოა, განსაკუთრებით 
XXI საუკუნეში. საუკუნეში, სადაც ყველაფერი ერთმანეთს 
ემსგავსება, ამიტომ იყო განსხვავებული XXI საუკუნეში უკვე 
განსაკუთრებული ნიშაა.

სტრატეგიული მიზნები:

1.  საქართველოს ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის 
პატივისცემა, დაცვა და წარმოჩენა.
2. პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება სახელმწიფოს, 
ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებს, არასამთავრობო 
ორგანიზაციებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის.
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,,ბიბლიშე რაიზენის” რელიგიური 
ტურები საქართველოში

სალომე პაკელიანი
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

აბსტრაქტი:
თემა შეეხება რელიგიურ ან მომლოცველთა საერთაშორისო 
ტურიზმს. დღეს, როცა საქართველოში ხდება კულტურული 
მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად სახელმწიფო დონეზე 
სამთავრობო ღონისძიებების გატარება, საგულისხმო ფაქტია 
ზრუნვა საქართველოს რელიგიურ ძეგლებზე. შესაბამისად, ეს 
უაღრესად საინტერესო და მიმზიდველი ისტორიულ-რელიგიური 
მონასტრები უნდა მოექცეს ტურისტულ პროგრამებში. 
საქართველოში ექსკურსიებს გეგმავენ არამხოლოდ ქართველი, 
არამედ უცხოელი ტუროპერატორები. ამის შესანიშნავი მაგალითია 
„Biblische Reisen” მიერ ორგანიზებული ტურები საქართველოში.

რელიგიური ტურიზმის განვითარების მდგომარეობა და 
პერსპექტივები საქართველოში
რელიგიურ, ანუ მომლოცველთა ტურიზმს საერთაშორისო 
ტურისტულ ბაზარზე გარკვეული სეგმენტი უჭირავს. 
ეკლესიები, მონასტრები, მეჩეთები და სხვა სასულიერო-
საკულტო ნაგებობები - ტურიზმში განიხილება, როგორც 
ძირითადი საჩვენებელი ობიექტები და სწორედ ისინი აღძრავს 
პოტენციურ ტურისტებში სამოგზაურო მოტივაციებს. 
საქართველო მდიდარია რელიგიური ძეგლებითა და 
რელიკვიებით. ამიტომაც, საქართველო, როგორც სამოგზაურო 
ქვეყანა, ქრისტიანული სამყაროსათვის გარკვეულ ინტერესს 
წარმოადგენს. ტურისტულ სამეცნიერო ლიტერატურაში 
განიხილება რელიგიური ტურიზმის სამი ძირითადი ფორმა:

1.მომლოცველობა ანუ პილიგრიმული ტურიზმი; 
2.რელიგიური თემატიკის საექსკურსიო ტურები და 
3.სპეციალური ტურები, რომლებშიც მორწმუნენი და 
ექსკურსანტები ერთიანდებიან.

მომლოცველობა (სალოცავად წასვლა) ქრისტიანობაში 
ანუ მომლოცველთა ტურიზმი დაკავშირებულია შემდეგ 
რელიგიურ ღონისძიებებთან: ეკლესია-მონასტრების და 
სხვა წმინდა ადგილების სალოცავად მონახულება, შრომითი 
საქმიანობა ამ ძეგლების აღდგენა - განახლების მიზნით, ან 
კიდევ იგივე მიზნებით შემოწირებულობების შეგროვება.

ფრიად გავრცელებულია მომლოცველობა წმინდა მიწაზე 
მაცხოვრის საფლავისათვის თაყვანისცემის მიზნით. 
მართლმადიდებლური რელიგიური წესების მიხედვით ასეთი 
მოგზაურობები გრძელდება არანაკლებ ათი დღისა და ძირითადად 
ემთხვევა უმნიშვნელოვანეს რელიგიურ დღესასწაულებს.

საქართველოს        საპატრიარქოსთან    არსებულმა      მომლოცველთა 
ტურისტულმა სამსახურმა წამოიწყო შესანიშნავი თაოსნობა: 
მოაწყოს მოგზაურობები წმინდა ადგილებში. მის მოგზაურობებს 
გააჩნია რიგი თავისებურებებისა, რაც განპირობებულია ბაზრის 
სიმცირით და მოსახლეობის დაბალი გადამხდელუნარიანობით. 
სამწუხაროდ, ეკონომიკური სიდუხჭირე და ცხოვრების დაბალი 
დონე ისედაც მწირ საქართველოს ტურისტულ ბაზარს უფრო 
აკნინებს და ხელს უშლის შეთავაზების მრავალფეროვნების 
დამკვიდრებას. საერთოდ კი, ინტერესების და სურვილთა 
არეალი საქართველოს მოსახლეობაში საკმაოდ დიდია და 
მატერიალური კეთილდღეობის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნებოდა 
მრავალფეროვანი ტურისტული შეთავაზების გაკეთება. მაგრამ 
დღევანდელი მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე რელიგიური 
ტურების ორგანიზება დაკავშირებულია მრავალ პრობლემასთან. 
ერთ-ერთი მათ შორის არის რელიგიაზე ორიენტირებული 
ტურისტული ოპერატორების ნაკლებობა. შესაძლებელია 
ამის ერთ-ერთი მიზეზი იყოს ვიწრო სპეციალობის 
პროფესიონალთა სიმცირე. დანაკლისის შევსების და 

პროფესიონალიზმის გაზრდის კარგი მაგალითია უცხოური 
გამოცდილების შემოქმედებითად გადმოღება.

,,ბიბლიშე რაიზენის” კონცეფცია რელიგიური ტურიზმის 
შესახებ
ცნობილი გერმანელი ტუროპერატორი კომპანია ქალაქ 
შტუტგარტიდან – “ბიბლიშე რაიზენი” საერთაშორისო 
ტურისტულ ბაზარზე მუშაობს 1962 წლიდან. იგი 
გამოცდილი და საერთაშორისო ბაზარზე ცნობილი 
ტუროპერატორია. ეს ტურისტული ფირმა აწყობს 
რელიგიური მიზნებით მოგზაურობებს ორმოცზე მეტ 
ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც. “ბიბლიშე რაიზენის” 
კონცეფცია მდგომარეობს გერმანულენოვანი ტურისტული 
ბაზრის მაქსიმალურად ათვისებაში და მათთვის მდიდარი 
სამოგზაურო პალიტრის შეთავაზებაში. ამ მიზნით მას აქვს 
ფილიალი გახსნილი ავსტრიაში და საკუთარ მოგზაურობებში 
აქტიურად ჩართული ყავს აგრეთვე შვეიცარელი გერმანელები 
და ნებისმიერი ქვეყნის გერმანულენოვანი მოქალაქეები. 

იგი ემსახურება ორ გერმანულენოვან ეკლესიას, კათოლიკურ 
და ევანგელისტურ ბიბლიის საზოგადოებებს. ტუროპერატორი 
სრულიად აცნობიერებს ორივე საზოგადოების ამოცანას 
ბიბლიის თარგნის, მისი სწორად აღქმის და ინტერპრეტაციის 
საქმეში და თავის მოღვაწეობას მიმართავს აღნიშნული ამოცანის 
ხელშეწყობის მიზნით. “ბიბლიშე რაიზენს” შექმნილი აქვს 
ეკუმენისტურ მოღვაწეთა გაერთიანება, რომელიც ზრუნავს 
მოგზაურობების საინფორმაციო უზრუნველყოფაზე და მათ 
პრაქტიკულ განხორციელებაზე. ბიბლიის გავრცელებისათვის 
მისიონერული და პასტორალური დავალებების შესასრულებაზე. 

აღნიშნული გაერთიანების ამოცანებში შედის:
• ეკლესიის მიზნებისა და ამოცანების უშუალო გათვალისწინება 
მოგზაურობების ორგანიზებისას;
• გაერთიანების მიზანია ხელი შეუწყოს ბიბლიის სწორად 
გაგებას და გავრცელებას მოგზაურობების საშუალებით;
• ამაში იგულისხმება ეკუმენისტური მოსაზრებები, 
უპირველეს ყოვლისა, ბიბლიურ ქვეყნებში მოგზაურობების 
მეშვეობით შეხვდნენ ადგილობრივ საზოგადოებებს და 
მათთან გასწიონ ბიბლიის პროპაგანდა. 

“ბიბლიშე რაიზენი” მუდმივად მუშაობს არსებული ტურების 
სრულყოფაზე და დახვეწაზე, რისთვისაც ითვალისწინებს 
ტურისტების აზრს და მათი გათვალისწინებით ახდენს 
ცვლილებებს სამოგზაურო პროგრამებში. ტუროპერატორი 
სწრაფად რეაგირებს ცვლილებებზე, როგორც 
სამოგზაურო ქვეყნებში, ასევე  ცვლილებებზე კლიენტთა 
მოთხოვნებშიც. ამის ნათელი მაგალითია მის მიერ 
განხორციელებული ტურების ევოლუცია საქართველოს 
მაგალითზე. რა თქმა უნდა “ბიბლიშე რაიზენის” ტურები 
გათვლილია გერმანელ ტურისტზე, მის მენტალიტეტზე, 
გემოვნებაზე, მიდრეკილებებზე და სურვილებზე. ამიტომ 
მისი ზუსტად გადმოღება ქართული ტუროპერატორების 
მიერ გაუმართლებელი იქნებოდა. თუმცა ტურის შექნის 
ტექნოლოგიის გათვალისწინება დიდ სარგებლობას 
მოუტანს რელიგიური ტურიზმით დაინტერესებულ 
ტუროპერატორებს.    

,,ბიბლიშე რაიზენის” რელიგიური ტურები საქართველოში
ცნობილი გერმანელი ტუროპერატორის “ბიბლიშე 
რაიზენის” მიერ შექმნილი მოგზაურობების მოკლე 
ანალიზიც ცხადყოფს ფირმის მაღალ პროფესიონალიზმს. 
როგორც ფირმის სახელწოდება გვიჩვენებს ეს უდიდესი 
ტუროპერატორი აწყობს ბიბლიურ თემებთან დაკავშირებულ 
ტურისტულ მოგზაურობებს ქრისტიანულ სამყაროში. 
2003 წლიდან “ბიბლიშე რაიზენი” თანამშრომლობს 
ქართულ ტუროპერატორ “ვიზიტ ჯორჯიასთან”. ასობით 
სტანდარტულ შეთავაზებებს შორის არის ერთი – 
ქართულ-სომხური და ერთი სრულიად ქართული ტური. 
საქართველოში  “ბიბლიშე რაიზენის” მარშრუტები არის 
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განსხვავებული და მრავალფეროვანი. 2017 წლის კატალოგში 
გერმანელებმა განათავსეს საქართველოში სამოგზაურო 10 
დღიანი ტური სახელწოდებით „კავკასიის ღვთაებრივი ბაღი“  
მათგან 8 დღეა სრული მასშტაბით დატვირთული, ხოლო 
ჩამოსვლისა და გაფრენის დღეები ღონისძიებების გარეშეა. 
მიუხედავად ამისა, ერთი კვირის განმავლობაში ტურისტები 
ათვალიერებენ 20 უმნიშვნელოვანეს ისტორიულ ძეგლს, 
რაც შინაარსიანი მოგზაურობის გარანტიას იძლევა. 

ტურის ღირებულება 1,265 ევროა და მასში შედის 
შემდეგი მომსახურება: მგზავრობა თბილისი/ბათუმი 
ავიახაზების თვითმფრინავით  მიუნხენიდან  თბილისამდე 
და უკან, ტრანსფერი და ქვეყნის შიდა მოგზაურობები 
ავტობუსით, განთავსდება ეკონომკლასის სასტუმროებში, 
10 დღე ორჯერადი კვება (საუზმე; ვახშამი) გერმანელი 
ექსკურსიამძღოლი, დაზღვევა მოგზაურობის პერიოდში, 
სავიზო მომსახურება, პროგრამის ბილეთები, აღჭურვილობა, 
1 ცალი აუდიო წიგნი. მოგზაურობაში არ შედის: სასმელი, 
ადგილობრივი მგზავრობა, პირადი ხარჯები, ავტობუსი, 
მატარებელი და სხვა. ტურისტების რაოდენობა ჯგუფში 
განსაზღვრულია 20-დან 30 ტურისტამდე.

ამ ტურს გერმანელები უწოდებდნენ შემეცნებით-საგანმანათლებლო 
მოგზაურობას. 

რელიგიური ტურიზმით დაინტერესებულმა ქართულმა 
ტურისტულმა ფირმამ დეტალურად უნდა შეისწავლოს 
გამოცდილი გერმანელი ტუროპერატორის მიერ დაგროვილი 
გამოცდილება, რომელიც მან შეიძინა ათწლეულების 
მანძილზე საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე მუშაობის 
შედეგად. მნიშვნელოვანია ტურის შინაარსობრივი 
დატვირთვის მეთოდოლოგიის გადმოღება. ამ კატალოგში 
შესული სარეკლამო-საინფორმაციო ტექსტის თითოეულ 
წინადადებას გააჩნია მნიშვნელოვანი შინაარსობრივი 
დატვირთვა. იგი ეხმარება პოტენციურ ტურისტს არა 
მხოლოდ მიიღოს გადაწყვეტილება იმოგზაუროს კავკასიაში, 
არამედ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგაც უწევს 
მას რჩევას გაარჩიოს მთავარი და მეორეხარისხოვანი 
დეტალები მოგზაურობის პერიოდში, მოემზადოს 
ქვეყანაში სამოგზაუროდ, რათა ორი ქვეყნის მაგალითზე 
სრულყოფილად შეიმეცნოს კავკასიის ქრისტიანული 
კულტურა. საქართველოს ფარგლებში მოგზაურობისას 
საჩვენებელ ობიექტებად გერმანელები ირჩევენ ძირითად 
ისტორიულ ძეგლებს: ძვ. თბილისი, მცხეთა (სვეტიცხოველი, 
სამთავრო, ჯვარი), გორი (ატენი, უფლისციხე), ქუთაისი 
(ბაგრატი, გელათი), ყაზბეგი (გერგეთი), კახეთი (დავით 
გარეჯი, შუამთა, ალავერდი, გრემი,  იყალთო, ღვინის 
მარანი) და ა. შ. 

“ბიბლიშე რაიზენის” ტურისტები გამორჩეულები არიან სხვა 
ტურისტებისაგან რელიგიურობით. ისინი მოგზაურობისას 
კითხულობენ ლოცვებს, გალობენ,  აღავლენენ წირვებს 
ღია ცის ქვეშ, ითხოვენ საქართველოს კათოლიკოს-
პატრიარქთან შეხვედრას, უფრო მეტად ინტერესდებიან 
ქართული მართმადიდებლური ეკლესიის წეს-ჩვეულებებით. 
მასპინძელი ფირმის “ვიზიტ ჯორჯიას” განმარტებით 
საგულისხმოა, რომ ტურისტები ძალიან ღიზიანდებიან, 
როცა მათ ეკრძალებათ ქართულ ტაძრებში წირვის ან 
ლოცვის ჩატარება და გალობა. 

დასკვნა:

ბიბლიშე რაიზენის განხილული ტური იძლევა საშუალებას, 
რომ დავამტკიცოთ მისი უპირატესობები სხვა ანალოგებთან 
შედარებით. კერძოდ:

• ისტორიის დიდი სიზუსტით გააზრება და მისი მორგება 
სამოგზაურო პროგრამისათვის;
• სამოგზაურო პროგრამაში ქვეყნის მატერიალური და 
სულიერი კულტურის ზედმიწევნით ობიექტურად ასახვა;

• აუცილებელია ბიბლიშე რაიზენის ქეისის გათვალისწინება 
ქართველი ტუროპერატორების მიერ.

გამოყენებული ლიტერატურა:

• „Biblische Reisen“ https://biblische-reisen.de/ 
• ტურისტული სააგენტო „   ვიზიტ ჯორჯია“ https://www.vis itgeorgia.ge/
• გ. მანჯგალაძე, გერმანელი კოლონისტები საქართველოში, თბილისი      
        1974;
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საოჯახო სასტუმროების განვითარების 
ტენდენციები საქართველოში

ავტორი: ბექა სხულუხია
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

შესავალი
ტურიზმი ერთ–ერთი ყველაზე დიდი და სწრაფად მზარდი 
მომსახურების სფეროა როგორ გლობალურ, აგრეთვე 
ლოკალურ დონეზე.  გლობალიზაციის  პირობებში 
პროდუქტი, ინფორმაცია და კაპიტალი შეუფერხებლად 
გადაადგილდება. რაც უფრო იზრდება კონკურენცია 
ტურისტული დანიშნულების ადგილებს შორის, მით უფრო 
მნიშვნელოვანი ხდება ადგილობრივი კულტურა, მისი 
ავთენტურობა და განმასხვავებელი მახასიათებლები ახალი 
პროდუქტისა და ადგილობრივი საქმიანობის, ტურისტების 
გართობისა და მოზიდვისათვის. მოსახლეობის ცხოვრების 
დონის ასამაღლებლად, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
ფაქტორია, რომ მათ გაუჩნდეთ დამატებითი შემოსავლები, 
რისთვისაც ისინი უნდა იყვნენ დასაქმებულნი. დასაქმების 
ერთ-ერთი ფორმაა თვითდასაქმება. ამ კუთხით ძალიან 
საინტერესოა ადამიანებს ჰქონდეთ მათი მცირე ბიზნესი, 
როგორიცაა მაგალითად საოჯახო სასტუმროს ფლობა.

სასტუმროების ინფრასტრუქტურა ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი 
ქვაკუთხედია ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებისთვის. 
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 
ინფორმაციის მიხედვით, ამ სექტორის ძირითადი გამოწვევებია 
საკმარისი რაოდენობის ხარისხიანი  მცირე და საშუალო ზომის 
სასტუმროების არ არსებობა, მაღალი საცხოვრებელი ხარჯები, ჯერ 
კიდევ ცუდად განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა, 
რთული ლოგისტიკა და ხარვეზები სტუმარმასპინძლობაში. 
ქვეყანაში ხარისხიანი სასტუმროების ინფრასტრუქტურის 
განვითარებისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ადგილობრივი 
და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა სასტუმრო საქმეში. 
შესაბამისად, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სასტუმროების 
ბიზნესის პრობლემების ძირეული შესწავლა, სექტორის რისკების 
შეფასება და საინვესტიციო კლიმატის დროულად გაუმჯობესება.
 
საოჯახო სასტუმროების განვითარების ტენდენციები
ნაშრომის მიზანია საქართველოში არსებული საოჯახო 
სასტუმროების სტანდარტიზაციისა და არსებული 
მდგომარეობის განხილვა და ანალიზი. ასევე იმის, თუ 
რამდენად შეესაბამება დღეს არსებული მდგომარეობა 
ტურისტთა მოთხოვნებს და გლობალურად არსებულ 
რეალობას. ნაშრომის თეორიულ და მეთოდოლოგიურ 
საფუძვლებს წარმოადგენს ქართველი და უცხოელი 
მეცნიერების თეორიულ-გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომები, 
რომლებიც ეხება საოჯახო სასტუმროების პრობლემებს, 
გამოწვევებს და განვითარების პოტენციალს. კვლევის 
მეთოდს წარმოადგენს შედარებისა და სტატისტიკური 
ანალიზის, ექსტრაპოლაციის, აგრეთვე  დაკვირვების 
მეთოდები. ნაშრომის მეცნიერულ სიახლეს წარმოადგენს 
საქართველოში საოჯახო სასტუმროების არსებული 
მდგომარეობის შეფასება, საოჯახო სასტუმროთა მომსახურების 
კმაყოფილების ხარისხისა და სამომხმარებლო ქცევის 
კვლევა, პრობლემების გამოვლენა და მათი გადაჭრის გზები. 
კვლევის შედეგები შესაძლოა გამოიყენონ ტურისტულმა 
სააგენტოებმა, ტურისტული დანიშნულების ადგილების  
მმართველმა პირებმა, ასევე შესაძლოა დახმარება გაუწიოს 
შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებს აღნიშნულ თემასთან 
დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებაში. 

ტურიზმში და სტუმართმასპინძლობაში საოჯახო 
ბიზნესისთვის დამახასიათებელი საკითხები უკვე დიდი 
ხანია მცირე ბიზნესების და მეწარმეობის უფრო ზოგად 
კატეგორიებს მიეკუთვნება. საოჯახო ბიზნესს უნიკალურს 

და ღირებულს რაც ხდის ეს მხოლოდ მეწარმეობის 
რაოდენობის თვალსაზრისით მისი გლობალური 
მნიშვნელობა და მისთვის დამახასიათებლად პატარა ზომა 
არაა. არამედ, ეს არის მფლობელების ხედვა, დაიწყონ 
ბიზნესი, რათა, პოტენციურად თაობების განმავლობაში, 
მოემსახურონ ოჯახების და პირად მოთხოვნილებებს. 
ხშირად მათი შექმნა ცხოვრების ყაიდაზე, მდებარეობით 
უპირატესობებზე და თვითმმართველობის სურვილზე არის 
დაფუძნებული. ისინი არ ისწრაფვიან განვითარების და 
მოგების მაქსიმიზაციისკენ, თუმცა არც ამის უუნარონი 
არიან. საოჯახო ბიზნესის და მისი გარემო პირობების უკეთ 
გაგება არა მარტო დაეხმარება ინდუსტრიის ამ მნიშვნელოვან 
სექტორის გაუმჯობესებას, არამედ სარგებლობას მოუტანს 
ეკონომიკურ და საზოგადოებრივ განვითარებას და 
მისი დანიშნულების ადგილის კონკურენტუნარიანობას. 
აღნიშნული იმდენად მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით 
სასოფლო, საკურორტო და პერიფერიულ ადგილებში, რომ 
მათი სპეციალური მიზნების და საჭიროებების იგნორირებამ 
შესაძლოა ძლიერ დააზიანოს წარმოების და საზოგადოების 
მდგრადობა. ეს განსაზღვრავს “საოჯახო ბიზნესს” და 
იყენებს ცხოვრების კარგად ნაცნობ ციკლს (გერსიკი 
1997) რათა ჩამოაყალიბოს მფლობელობის, ოჯახის და 
ბიზნესის ურთიერთდამოკიდებულების ევოლუციური 
პროცესების გამოსაკლევად საჭირო არქიტექტონიკა.  
საოჯახო ბიზნესის უკეთ შესწავლისთვის შექმნილი იქნა 
წარმოებისთვის დამახასიათებელი ჩონჩხი, რომელიც 
იწყება ოჯახის ხედვის საერთო ბირთვით და ოჯახის, 
ბიზნესის და მფლობელობის სამი ევოლუციური პროცესით. 
არგუმენტირებულია, რომ ბიზნესის გარემო პირობები 
და წარმოებისთვის დამახასიათებელი მოდიფიკატორები 
საოჯახო ბიზნესს გარკვეულად უნიკალურს ხდის ტურიზმში 
და სტუმართმასპინძლობაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი 
მოდიფიკატორები უფრო ხშირად არის მომსახურების 
გარემოს სახე, მათ შორის მასპინძლისა და სტუმრის 
ურთიერთქმედებები, როგორიცაა საოჯახო კონცეფცია, 
ციკლური მოთხოვნილება (მაგ, სეზონურობა), პროდუქტის 
სასიცოცხლო ციკლი, ტურისტული დანიშნულების ადგილი 
და ბიზნესის უნიკალური შესაძლებლობები, როგორიცაა 
წარმოშობილი ფერმერული მეურნეობიდან ან მოცლილობის 
პირადი ინტერესებით და უნარებით. ამა თუ იმ გარემოში 
ეკონომიკური აქტივობის დონე და კულტურული ფაქტორები 
გავლენას ახდენს საოჯახო ბიზნესზე. გარკვეული 
მსჯელობის შემდეგ, მეწარმეები განსაზღვრულნი იქნენ 
როგორც “არატიპურები”, რაც მარტივად განსაზღვრებადი 
არაა, რადგან ისინი ჩნდებიან სხვადასხვა შესახედაობებით, 
აქვთ აღზრდის სპეციფიკური ფონები და ა.შ. ძირითადი 
ისტორიული მოვლენების და საბოლოო დასკვნების 
მოკლე მიმოხილვის შემდეგ, შენიშნული იქნა, რომ 
წარმატებულ მეწარმეებს უნდა შეეძლოთ ხელსაყრელი 
შემთხვევების შემჩნევა და გარემო პირობები გულისხმიერი 
უნდა იყოს ნებისმიერი დამატებითი სიახლისთვის. ამას 
გარდა, სამეწარმეო პროცესი ზოგადად მოხაზული 
იქნა საწყისი „ხელსაყრელი შემთხვევის შემჩნევიდან” 
საბოლოო გადაწყვეტილებამდე: იდეას ბოლომდე მიყვე 
ან თავი შეიკავო. პროცესის საბოლოო ეტაპი წამოწეული 
იყო ლოგიკური „გადაწყვეტილების მიღების“ სახით. 
სამწუხაროდ, მოდელის მოცემული ეტაპი, ალბათ, ყველაზე 
რთული გასაგებია, რადგან მეწარმეული იდეის გაგრძელების 
მრავალ გადაწყვეტილებას მცირე რელევანტურობა აქვს 
ეკონომიკის და ბაზრის არსებულ მდგომარეობასთან. ეს 
განსაკუთრებით აქტუალურია სტუმართმოყვარეობის 
ინდუსტრიაში, სადაც მრავალწლიანი წინასწარშექმნილი 
შეხედულება, რომ სასტუმროს გაძღოლა საუკეთესო 
შემთხვევაში ურისკოა, ხოლო ყველაზე ცუდში - ფიზიკურად 
მცირედით კმაყოფილი. 

საინტერესო იქნებოდა განგვეხილა ტორეს სტრეიტსის 
სამეწარმეო დამოკიდებულების პრიორიტეტების მიხედვით 
დაწყობილი სია: სიმტკიცე, ხედვა, პრობლემებზე სწრაფი 
რეაგირება, წარმატების სურვილი, მუშაობა ადამიანებთან 
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ერთად, ლიდერობა, ნათელი მიზანი, პრობლემების 
გადაჭრა, ადამიანების მოტივირება, მუშაობა გუნდში, 
თვითდარწმუნება, საქმეების საკუთარი ხედვით 
გაკეთება, ტოტალური კონტროლი, კრეატიულობა, 
ცნობისმოყვარეობა, თავდაჯერებულობა, საქმის 
გაკეთება ექსპერიმენტალური ახალი გზით, კარგი 
იდეით გარისკვა, შანსის გამოყენება. მოცემული სია 
განაზოგადებს ტურიზმთან და სტუმართმოყვარეობის 
დარგთან, ორგანიზაციულ სტრუქტურებთან, ქცევასთან 
და რესურსებთან და დარგობრივ სამეწარმეო 
გადაწყვეტილებებთან  დაკავშირებულ დასკვნებს. აქ 
გარკვევით ჩანს, რომ სამეწარმეო პროცესის ინსტენსიურობა 
ფილტრების სამივე დონის გავლის შემდეგ მნიშვნელოვნად 
დასუსტდა. სამრეწველო გარემოს და საოჯახო ბიზნესს 
შორის საორგანიზაციო მოდიფიკატორების კავშირი იწვევს 
ურთიერთქმედებას ნაწარმოები იქნას სამეწარმეო შედეგები 
პატარა საოჯახო საწარმო ბიზნესისა, რომელსაც შეიძლება 
აკლდეს გამოხატული ენერგიული ინტენსიურობა.

ამგვარად, სასოფლო და პერიფერიული რაიონების სტაბილიზაციით, 
რეგენერაციით და გამტკიცებით დაინტერესებული რეგიონალური 
განვითარების სააგენტოები კეთილგონივრული იქნება თუ 
მიიღებენ პოლიტიკას, რომელიც შეგნებულად შექმნილია, რათა 
მოიზიდოს და შეინარჩუნოს ოჯახები ტურისტული საქმიანობის 
ხელსაყრელ ზონაში. გარდა ამისა, სისტემები საჭიროა, 
რათა წაახალისოს ყველა დაინტერესებული პირის აქტიური 
ჩარევა ტურიზმის სამიზნე ინფრასტრუქტურაში, რათა 
ჩაერთონ და იმუშაონ პარტნიორულად მიუხედავად ზომისა, 
პუბლიკისა, ან კერძო სექტორის წარმომავლობისა. როგორც 
მიდლტონი და კლარკი (2001: 463) უსვამენ ხაზს: “საბოლოოდ 
და როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, მსხვილი ბიზნესის 
გრძელვადიანი პერსპექტივა და მომავალი მომწიფებულ ბაზარში 
მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული სტუმართმასპინძლობის 
პატარა ბიზნესის მომსახურების მიწოდების შესაძლებლობებზე, 
რომელზედაც მათ კონტროლი არ გააჩნიათ”. ეს გამოხატავს 
პოტენციალს ჯანმრთელი სიმბიოზური ურთიერთობისა 
ტურიზმის და სტუმართმოყვარეობის დიდ და პატარა 
ბიზნესებს შორის. 

მაშინ, როცა სახელმწიფოს აქვს გათავისებული ფართო 
ეკონომიკის სამეწარმეო აქტივობათა მნიშვნელოვნება, 
ერთნაირი ურთიერთობა მათ შორის უბრალოდ არ არის 
ეფექტის მომცემი. მაგალითად, ეკონომიკური განვითარების 
სხვადასხვა დონეები აყალიბებს გარემოს ისე, რომ 
მეწარმეები იღებენ გადაწყვეტილებებს. ნებისმიერ ქვეყანაში 
სწორედ ეს განსაზღვრავს მეწარმეობის ტიპს, რაოდენობას 
და მოცულობას. სხვანაირად რომ ვთქვათ, მიზეზობრივი 
კავშირი სამეწარმეო აქტივობასა და ეკონომიკურ 
ზრდას შორის (და პატარა ფირმების თანამონაწილეობა) 
ორაზროვანია ქვეყნის კონკურენტუნარიანობასა და 
პროდუქტიულობაში. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნებს 
შეიძლება ჰქონდეთ ერთნაირი მთლიანი შიდა პროდუქტი 
ერთ სულ მოსახლეზე, ხშირად ნაჩვენებია სამეწარმეო 
აქტივობების იდენტურობა (არენიუსი, ჰეი, მინიტი, 
2005). არსებობს პატარა ეჭვი, რომ სამეწარმეო სექტორი 
უზრუნველყოფს დასაქმების შესაძლებლობას და პატარა 
ბაზრებს ქმნის პატარა შემოსავლით, თუმცა მისი 
ზრდისთანავე დიდი და განვითარებული ორგანიზაციები 
ხშირ შემთხვევაში აკმაყოფილებენ მზარდი ბაზრების 
მოთხოვნას. ვინაიდან დიდი კომპანიები ხდებიან უფრო 
აქტიურები, პატარა ფირმების რაოდენობა ბუნებრივია 
მცირდება. საინტერესოა, რომ მშპ-ს ზრდისას, სამეწარმეო 
საქმიანობა იზრდება, რადგან ინდივიდებს უჩნდებათ უფრო 
მეტი პირადი რესურსი, რომლითაც შეუძლიათ ბიზნესის 
წამოწყება და კონკურენტუნარიანი უპირატესობის 
მოპოვება. მოკლედ, სამეწარმეო საქმიანობა და ეკონომიკური 
განვითარება ერთმანეთს მიჰყვება, გავრცელებული 
გარემოებების საფუძველზე ყალიბდება ურთიერთობა მათ 
შორის. მიუხედავად ამ არაზუსტი ასოციაციისა, მინიტი 
ეტ ალ. (2006) ახასიათებს ურთიერთობას მეწარმოებასა 

და ერთიან ეკონომიკურ აქტივობას შორის. ეს ავტორები 
თვლიან, რომ მეწარმეობა სასიცოცხლო მნიშვნელობას 
ატარებს ეკონომიკური ზრდისთვის იმის გათვალისწინებით, 
რომ პატარა ფირმები ინოვაციას განიცდიან, ავსებენ ბაზრის 
ნიშებს, ზრდიან კონკურენციას და ამაღლებენ ეკონომიკურ 
ეფექტურობას.

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 
ზამთრის კურორტების ანალიზში, განხილულია სხვადასხვა 
საინტერესო საკითხები, რომელიც ეხება საოჯახო და 
სხვა ტიპის სასტუმროების განხილვას. საქართველოს 
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემთა 
ბაზაში დარეგისტრირებულია 1,765 განთავსების ობიექტი,  
57,049 საწოლი ადგილით. მათ შორის 608 საოჯახო 
სასტუმროა 3,694 ოთახით და 9,611 საწოლი ადგილით. 
სასტუმროს წარმომადგენელთა მიერ დასახელებული 
მთავარი პრობლემები (სირთულე 10 ქულიდან) ბაკურიანში 
იყო: კრედიტის მიღების სირთულე - 9.9, კვალიფიციური 
პერსონალის ნაკლებობა - 8.3 და დაბალი მოთხოვნა - 
7.7. ტურიზმის ეროვნული ადმისტრაციის მონაცემებით 
შეგვიძლია განზოგადება მოვახდინოთ საქართველოში 
არსებული სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულებით, 
ბაკურიანის მაგალითზე.

საოჯახო სასტუმროთა მომსახურების კმაყოფილების 
ხარისხისა და სამომხმარებლო ქცევის კვლევა მთელი 
საქართველოს მასშტაბით განხორციელდა, რომელმაც 
მოიცვა ყველა ძირითადი ტურისტული დანიშნულების 
ადგილი და რეგიონის წარმომადგენელი. კვლევა შედგება ორი 
ნაწილისგან: გამოიკითხნენ როგორც საოჯახო სასტუმროს 
სტუმრები, ასევე თვითონ სასტუმროთა მენეჯერებები, 
ადმინისტრატორები და მფლობელები. რაც შეეხება 
კვლევის დიზაინს, იგი იყო რაოდენობრივი სახის, თუმცა 
გარდა ძირითადი დახურული კითხვებისა, მითითებული 
იყო დამატებითი ველი, სადაც ყველა რესპოდენტს 
სურვილისამებრ შეეძლო მიეთითებინა მისი ხედვები და 
განეხილა როგორც პრობლემური მიმართულებები, აგრეთვე 
მთავარი უპირატესობები.

საოჯახო სასტუმროების მომსახურების ხარისხის კვლევისას 
გამოიკითხა 233 რესპოდენტი. კითხვარი შედგებოდა 
14 ძირითადი (სავალდებულოდ საპასუხო) კითხვისგან, 
ერთი არჩევითი კითხვისგან და დამატებითი კომენტარის 
ველისგან.

პირველი კითხვა იყო რესპოდენტთა მოქალაქეობის შესახებ. 
აქ აშკარად გამოიხატება რესპოდენტთა შორის საქართველოს 
მოქალაქეთა რაოდენობრივი უპირატესობა. გამოკითხულთა 
შორის 97.9% (228) ქართველებს შეადგენდნენ, 0.4% (1) 
რუსეთის მოქალაქე იყო, ხოლო სხვა ქვეყნის მოქალაქეს 
1.7% (4) შეადგენდა. რაც შეეხება რესპოდენტთა გენდერულ 
გადანაწილებას. აქ მოქალაქეობისგან განსხვავებით, 
თითქმის თანაბარი რაოდენობა დაგროვდა. რესპოდენტთა 
50.6% (118) მამრობითი სქესის იყო, ხოლო მდედრობითი - 
49.4% (115). გამოკითხულთა ასაკობრივი გადანაწილების 
შემთხვევაში გამოყოფილი იყო 7 ძირითადი ინტერვალი. 
რესპოდენტთა უმეტესობა - 45.5% (106) იყო 26-35 ასაკის, 
შემდეგზე იყო 18-25-ის ინტერვალი, სადაც შედიოდა 
34.8% (81). 36-45 ინტერვალში შედიოდა 11.6% (27).18 
წლამდე რესპოდენტი არ დაფიქსირებულა. გამოკითხულთა  
ყოველთვიური შემოსავალი ძირითადად შეადგენდა 
500 ლარზე მეტს. მათგან 1000-2000 ინტერვალში იყო 
რესპოდენტთა 29.2% (68), ხოლო 500-1000-ში 27.5% 
(64). შედარებით ნაკლები რაოდენობის იყო 500 ლარამდე 
შემოსავლის მქონე რესპოდენტები - 22.7% (53). ყველაზე 
ნაკლებს შეადგენდა 2000 ლარზე მეტი შემოსავლის მქონე 
გამოკითხულები - 20.6% (48). რაც შეეხება გამოკითხულთა 
სოციალურ სტატუსს, რესპოდენტთა უმეტესობა კერძო 
სექტორში იყო დასაქმებული - 63.5% (148). საჯარო სექტორში 
დასაქმებულები შეადგენდნენ საერთო რაოდენობის 18% (42)-ს. 
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სტუდენტი რესპოდენტთა 11.2% (26) იყო. რესპოდენტთა 
მხოლოდ 7.3% (17) იყო უმუშევარი. გამოკითხვაში არ 
დაფიქსირებულა პენსიონერი. შემდეგი კითხვა შეეხებოდა 
გამოკითხულთა ბოლო ვიზიტის მიზანს. რესპოდენტთა 
ნახევარზე მეტისთვის - 54.1% (126) ვიზიტის მიზანი 
დასვენება-გაჯანსაღება იყო. გართობის მიზნით 28.3% (66) 
სტუმრობდა ტურისტული დანიშნულების ადგილს, საქმიანი 
ვიზიტით 13.7% (32) იყო, ხოლო სხვა მიზნით მხოლოდ 3.4% 
(8). გამოკითხულების მიერ საოჯახო სასტუმროების შესახებ 
ინფორმაციის გაგების წყარო ძირითადად ინტერნეტი - 
67.8% (158) იყო. ნაცნობების მეშვეობით ინფორმაციის 
გაგება 24% (56). ტურისტული კომპანიის მეშვებით მხოლოდ 
3.9% (9). სხვა საინფორმაციო წყარო რესპოდენტთა მხოლოდ 
4.3% (10)-მა დააფიქსირა.

ამ კითხვის შემდგომ იყო პირობითი კითხვა, იმ შემთხვევაში, 
თუ რესპოდენტმა საოჯახო სასტუმროს შესახებ 
ინფორმაცია ინტერნეტით მოიპოვა, კონკრეტულად რომელი 
გზით. გამოკითხულთა უმეტესობამ აღნიშნული დაჯავშნის 
საიტებით - 34.5% (69) ან საძიებო სისტემებით - 34% (68) 
მოახერხა. მხოლოდ მცირე ნაწილმა მოიპოვა ინფორმაცია 
სოციალური მედიით - 11% (22) და ფორუმით - 5% (10). 
საერთო ჯამში, ინტერნეტით ინფორმაციის მოპოვების 
გზით სხვა მეთოდები გამოიყენა რესპოდენტთა 15.5% (31). 
რაც შეეხება გამოკითხულთა დასვენების ხანგრძლივობას, 
ყველაზე მეტი იყო 4-7 დღით 41.2% (96) და 1-3 დღით - 38.6% 
(90). შედარებით ნაკლები იყო 8-14 დღით - 15.9% (37) და 15 
დღეზე მეტხანს დასვენებულთა რაოდენობა - 4.3% (10).

გამოკითხულთა საშუალო დღიური ხარჯი საოჯახო 
სასტუმროში ძირითადად შეადგენდა 50-80 ლარს - 29.2% 
(68) და 30-50 ლარს - 28.8% (67). შედარებით ნაკლები იყო 30 
ლარამდე - 19.7 (46), 110 ლარზე მეტი -13.7% (32) და 80-110 
ლარი - 8.6% (20) სასტუმროს დანახარჯები (გამოსახულება 
3.10.). შემდეგი კითხვა შეეხებოდა გამოკითხულთა ამ 
კონკრეტული საოჯახო სასტუმროში ვიზიტს, თუ მერამდენე 
იყო იგი. რესპოდენტთა უმეტესობა - 80.3% (187) პირველად 
იმყოფებოდა ამ სასტუმროში, ხოლო 19.7% (46)-ისთვის 
ვიზიტი განმეორებითი იყო. გამომდინარე განმეორებითი 
ვიზიტორების არსებობისა, ბუნებრივია დაინტერესება იყო 
თუ რამ გამოიწვია მათი შემდგომი ვიზიტი ან ვიზიტები. 
კითხვარში შემდგომი კითხვა ასეთი იყო: „თუ განმეორებითი 
ვიზიტორი იყავით, რამ გამოიწვია თქვენი ერთგულება 
სასტუმროს მიმართ?“. შედეგების მიხედვით გამოკითხულთა 
22.8% (31)-მა აღნიშნული სასტუმრო ხელმეორედ იმიტომ 
აირჩია რომ მისი ადგილმდებარეობა მოსწონდა, 17.6% (24) 
კომფორტული გარემოს გამო მიანიჭა უპირატესობა, 16.9% 
(23)-მა ფასების გამო, 14% (19)-მა მომსახურების ხარისხის, 
7.4% (10)-მა პერსონალის კეთილგანწყობის, ხოლო 
დანარჩენმა სხვა მიზეზების გამო - 21.3% (29).

გამოკითხულების მიერ საოჯახო სასტუმროს 
შერჩევისას ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები 
შემდეგი იყო: მომსახურების ხარისხი (104), ფასი (98) და 
ადგილმდებარეობა (97). კითხვა ასეთი ფორმატით იყო 
დასმული: „რა არის თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი 
სასტუმროს შერჩევისას? (1 „ყველაზე უმნიშვნელო“, 5 
„ყველაზე მნიშვნელოვანი“) (გთხოვთ, შეაფასოთ ყველა 
კომპონენტი)“. გამოკითხულებმა შეაფასეს საოჯახო 
სასტუმროში ბოლო ვიზიტის მომსახურების ხარისხი 
5-ბალიანი სისტემით. რესპოდენტთა თითქმის ნახევარმა - 
46.8% (109) მომსახურება შეაფასა 4 ქულით. მომსახურების 
ხარისხი 3 ქულით შეაფასა 27% (63)-მა, 5 ქულით 19.7% 
(46)-მა. ხოლო დაბალი შეფასება მომხმარებელთა მხოლოდ 
6.4% (15)-მა მისცა. მათ შორის 2 ქულით - 4.3% (10) და 1 
ქულით 2.1% (5). ბოლო დახურული კითხვა შეეხებოდა იმას, 
თუ რის გაუმჯობესებას ისურვებდნენ გამოკითხულები 
კონკრეტულ საოჯახო სასტუმროში. რესპოდენტთა 
ნახევარზე მეტის აზრით, სასტუმროს მენეჯმენტმა უნდა 
იზრუნოს შეთავაზებული მომსახურების ხარისხის - 28.3% 
(66) და ასორტიმენტის - 25.8% (60) მიმართულებით. დანარჩენი 

მიმართულებები კი მომსახურების დონის აწევას - 18% (42), 
პერსონალის კვალიფიკაციის და კეთილგანწყობის ამაღლებას 
- 14.2% (33) და სხვა ფაქტორებს ეხება - 13.7% (32).

მცირე სასტუმროთა საქმიანობის ზოგადი პრობლემების 
კვლევის ანალიზი დავიწყოთ მისი რაოდენობრივი ნაწილით, 
სადაც საინტერესო მახასიათებლები გამოვლინდა. კვლევის 
შედაგად გამოიკითხა 30 საოჯახო სასტუმროს მენეჯერი, 
მფლობელი და ადმინისტრატორი და მოიცვა საქართველოს 
ყველა რეგიონი სასტუმროთა  40% (12) ახალი გახნილია (1 
წლამდე), 26.7% (8) ბაზარზე 1-3 წლამდე გამოსულია, 3-6 
წლამდე 20% (6), ხოლო 6 წელზე მეტი ბაზარზე მხოლოდ 
13.3% (4)-ია. გამოკითხულთათვის თანაბრად მტკივნეულია 
საფინანსო და კვალიფიციური პერსონალის მოძიების 
პრობლემა. ორივე მათგანის რაოდენობა 40% (12)-ს 
შეადგენს. მხოლოდ 20% (6)-ისთვისაა მთავარი პრობლემა 
ლოჯისტიკური ხასიათის. შემდეგი კითხვა ეხებოდა 
პერსონალის შერჩევა-დაქირავების ხერხს. სასტუმროს 
მენეჯმენტის ნახევარზე მეტი - 53.3% (16) თანამშრომელს 
საცდელი ვადით იყვანს. მესამედი კი რეკომენდაციით - 
33.3% (10), ხოლო მხოლოდ 13.3% (4) განაცხადის ფორმისა 
და გასაუბრების შედეგად. სასტუმროთა უმეტესობა არ 
ახდენს პერსონალის გადამზადებას - 73.3%. კომენტარების 
სახით განაცხადეს, რომ ისინი ელიან სახელმწიფოს მხრიდან 
ამ საკითხში დახმარებას. სასტუმროების ნახევარზე მეტს 
- 53.3% (16) დასაქმებული ჰყავს 5-ამდე ადამიანი, 26.7% 
(8)-ს 10-15-ამდე და 20% (6)-ს 5-იდან 10-ამდე. რაც შეეხება 
სასტუმროში საწოლების რაოდენობას, აქ ინტერვალების 
მიხედვით საკმაოდ თანაბრად გადანაწილდა: 5-8 ადგილი 
- 33.3% (10), 21-ზე მეტი - 26.7% (8), ხოლო დანარჩენ 
ინტერვალებს (1-5, 9-14 და 15-20 საწოლებს) თანაბარი 
მაჩვენებელი აქვთ - 13.3% (4). ღამისთევის ფასს რაც შეეხება, 
თითქმის ნახევარისთვის ეს თანხა 30 ლარამდე მერყეობს 
- 46.7% (14), 30-50 ლარამდე და 50-80 ლარამდე თანაბარი 
რაოდენობაა - 20% (6). საკმაოდ მცირე მაჩვენებლები 
აქვთ ძვირადღირებულ საოჯახო სასტუმროებს, ორივეს 
თანაბრად - 80-110 ლარამდე და 110 ლარზე მეტი - 6.7% (2).

საოჯახო სასტუმროთა წარმომადგენელთა აზრით 
მათი მთავარი უპირატესობა კომფორტული გარემოა 
- 40% (12), მომსახურება 26.7% (8)-ისთვისაა, ფასი 
20% (6)-ისთვის, ხოლო კვება და ადგილმდებარეობა 
თანაბრად - 6.7% (2). ერთგული  მომხმარებლებისთვის 
სპეციალური შეთავაზებები ყველა სასტუმროს 
გააჩნია, მათ შორის უმეტესი ფასდაკლებები და 
დამატებით მომსახურების შეთავაზებაა - 33.3% (10). 
ეს მაჩვენებელი ორივე ზემოთ აღნიშნულს თანაბრად 
აქვს. ინდივიდუალური შეთავაზებას სასტუმროთა 
20% (6) უკეთებს მომხარებელს, ხოლო 13.3% (4) 
საჩუქარს ჩუქნის. შენიშვნების წიგნი მხოლოდ 
46.7% (14)-ს გააჩნია. რაც შეეხება რეკლამირების 
მეთოდს, უმეტესობა სოციალურ მედიას იყენებს - 
60% (18). დაჯავშნის საიტებს ამ მიზნით 36.7% (8), 
ხოლო ტურისტულ სააგენტოებს - 13.3%(4). საოჯახო 
სასტუმროების 60% (18) არ თანამშრომლობს არცერთ 
ტურისტულ კომპნაიასთან. საოჯახო სასტუმროების 
უმეტესობას დამატებით მომსახურებებს შორის 
ყველაზე ხშირად ინტერნეტი - 86.7% (26) და უფასო 
ავტოსადგომი - 73.3 (22) გააჩნია. გამოკითხულთაგან 
46.7% (14)-ს კონდინციონერი აქვს, ხოლო ცენტრალური 
გათბობის სისტემა, დილით გაღვიძების სერვისი, კაფე/
ბარი და პლასტიკური ბარათით გადახდა თანაბრად 
- 26.7%(8). სასტუმროთა უმეტესობა მომხმარებელს 
გასვლით ტურებს არ სთავაზობს - 73.3% (22). 
უსაფრთხოების დაცვის სისტემებს შორის ყველაზე 
ხშირია ცეცხლმაქრის 66.7% (20)  და პირველადი 
სამედიცინო დახმარების აფთიაქი - 53.3% (16) ხოლო 
დაცვის სისტემა - 26.7% (8), დენის ალტერნატიული 
წყარო და სამედიცინო დახმარების პუნქტი. (თანაბრად 
6.7% (2)) მხოლოდ უმცირეს ნაწილს. 
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კვლევის შედეგებმა გამოავლინა არაერთი  ხარვეზი და მთავარი 
გამოწვევები, ასევე პრობლემები და შესაძლებლობები რაც 
დღეს საოჯახო სასტუმროს მიმართულებით შეინიშნება. 
საინტერესო ფაქტია რომ მომხმარებელების, საოჯახო სასტუმროების 
წარმომადგენლების და სახელმწიფოს პოზიცია რიგ შემთხვევებში 
არსებითად განსხვავებულია და განსაკუთრებულად საინტერესოც.

დასკვნა 
საერთო ჯამში, დასკვნის სახით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 
ტურიზმის მდგრადი განვითარებისთვის საჭიროა შესაბამისი 
ინფრასტრუქტურის არსებობა. სასტუმრო ინდუსტრიის 
მკვეთრად მაღალი ზრდა - მისგან მიღებული შემოსავლების, 
განთავსების საშუალებების განვითარებით, სტუმართა 
რაოდენობებით - შეგვიძლია ვთქვათ რომ, როგორც 
გლობალურ, ასევე ლოკალურ - საქართველოს ბაზარზე 
აქტიურად მიმდინარეობს. სასტუმროს ინდუსტრიის 
განვითარებაში ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულება 
საოჯახო ტიპის სასტუმრო ბიზნესია. მისი კონცეფციით, 
მოდელებით და გამოწვევებით, შეგვიძლია  დავასკვნათ, 
რომ ტურიზმში სასტუმრო ბიზნესის ეს სეგმენტი საკმაოდ 
შემოსავლიანი და მაღალმოთხოვადია.

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 2016 წლის 
მონაცემებით, საქართველოში 608 საოჯახო ტიპის 
სასტუმროა რეგისტრირებული, თუმცა მისი კონცეპტუალური 
და არსობრივი გაგების მანიშნებლებს მხოლოდ ერთ 
შემთხვევაში ვხვდებით. არსებული რეალობიდან 
გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ საოჯახო სასტუმროს 
მომსახურების მიღებისადმი ჭარბი მოთხოვნაა. თუმცა ჩვენი 
აზრით ამ მიმართულებით საქართველოში საჭიროა შემდეგი 
რეკომენდაციის გათვალისწინება:

• ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მხრიდან უნდა 
მოხდეს საოჯახო სასტუმროების მიმართ ცნობადობის 
ამაღლება. დაინტერესებულ პირებს უნდა ჩაუტარდეთ 
შესაბამისი ტრენინგები; 

• ტურისტულ ბაზარზე მაღალი კონკურენციაა და 
დიდ სასტუმროთა რიცხვი სულ უფრო იზრდება, 
მცირე და საშუალო ზომის სასტუმროებმა უნდა 
იპოვონ თავიანთი ადგილი ბაზარზე და მოახდინონ 
პოზიციონირება. ასეთ სასტუმროთა უპირატესობაა 
მოქნილობა და ცვლილებებისადმი ადაპტაცია, თუმცა 
განიცდიან საჭირო რესურსების ნაკლებობას. ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი ფაქტორია სასტუმროს პერსონალი. 
მათი მუშაობის ხარისხი განსაზღვრავს სასტუმროს 
იმიჯსა და ვიზიტორების განმეორებით სტუმრობას;

• საჭიროა მოხდეს თანამედროვე მოთხოვნებთან და 
მათ შორის ევროპეიზაციის თემასთან მიმართებით 
საქართველოს კანონის - ტურიზმისა და კურორტების 
შესახებ დახვეწა, გამომდინარე იქიდან, რომ იგი 1997 
წელსაა ამოქმედებული და მას შემდეგ რეალური 
ცვლილება არ განხორციელებულა; უნდა მოხდეს 
საოჯახო სასტუმროების სტანდარტიზაცია;

• უნდა მოხდეს ქართველი და უცხოელი ბიზნესმენების 
დაინტერესება, იმისათვის რომ სწორედ ამ საქმეში 
ჩადონ ინვესტიცია. მისგან მიღებული შემოსავალი 
არსებული ჭარბი მოთხოვნიდან გამომდინარე ხარჯებს 
მალე დაფარავს;

• საოჯახო სასტუმროების განვითარება და იმის 
გათავისება, რომ ამ საქმიანობიდან სასტუმროს 
მფლობელი დიდ სარგებელს მიიღებს, ხელს შეუწყობს 
ტურიზმის მომიჯნავე სფეროების გაძლიერებას: 
სოფლის მეურნეობა, გარემოს დაცვა და ა.შ. იგი ასევე 
ხელს შეუწყობს შიდა მიგრაციის შენელებას, რადგან 
მაღალშემოსავლიან ბიზნესმენს ურჩევნია იქ იცხოვროს, 
სადაც ყველაზე მეტად სიამოვნებს;

• ტურისტულმა კომპანიებმა უნდა დაიწყონ მუშაობა 
ამ მიმართულებით. საქართველოს ბაზრისთვის 
საოჯახო სასტუმროს კონცეფცია მისი წმინდა გაგებით 
სიახლეა, მაგრამ უცხოელი მაღალმსყიდველუნარიანი 

ტურისტებისგან ჭარბია;

გამოყენებული ლიტერატურა
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საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე 
ენერგოდამზოგავი, 

ეკოლოგიურად უსაფრთხოგანთავსების 
საშუალებების გამოყენება

ავტორი: ნინო ტოპეშაშვილი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ხელმძღვანელი: ბიზნეს ადმინისტრირების 
აკადემიური დოქტორი მანანა ალადაშვილი

აბსტრაქტი
ნაშრომის მიზანია საქართველოს ტურისტულ ზონებში 
ეკოლოგიური და ეკონომიკური თვალსაზრისით  უსაფრთხო 
ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიების გამოყენება. 
ნაშრომის მიზანია ის, რომ შეიქმნას ისეთი ტურისტული 
მარშუტები, დაცულ ტერიტორიებზე, სადაც ყოველი ერთი 
დღის სავალზე, ერთმანეთისგან გარკვეული მანძილის 
დაშორებით, იქნება განთავსების ობიექტები, რომელიც ეკო 
ტურების მოყვარულებს მისცემთ საშუალებას, შეიქმნან 
ელემენტარული კომფორტი ლაშქრობის დროს.

იქიდან გამომდინარე, რომ ტრადიციული სამშენებლო მასალები 
მავნეა, გაზი და ელექტრო ენერგია ძვირია, ენერგოეფექტური 
და ეკოლოგიურად სუფთა სახლების  მშენებლობა მისაღებია 
დაცული ტერიტორიებისათვის, იგი ბევრად ამცირებს 
ბუნებაზე მავნე ზემოქმედებას. ასეთი სახლების მშენებლობა 
საშუალებას მისცემს ტურიზმის მოყვარულებს შეამცირონ 
მოგზაურობაზე გაწეული ხარჯები.

შესავალი
ბოლო დროს ყველა ტერმინი პრეფიქსით „ეკო“ 
საზოგადოების ინტერესს იწვევს. რამდენიმე წელია 
მოგზაურობასთან დაკავშირებულ განცხადებებში ხშირად 
ვხვდებით ტერმინებს: ეკოტური, ეკომოგზაურობა, 
ეკოარდადეგები, ეკოლოგიურად ჯანსაღი მოგზაურობა. 
ეკოტურიზმს დღეისათვის შემდეგნაირად განმარტავენ: 
მოგზაურობას „შედარებით ხელუხლებელ დაუბინძურებელ 
ბუნებრივ ტერიტორიებზე სპეციფიკური მიზნით. 
კერძოდ: განათლებისათვის, ბუნების პეიზაჟებით, მცე-
ნარეებისათვის და ველური ცხოველებით აღტაცებისა და 
ტკბობისათვის. ასევე ამ ტერიტორიების კულტურული 
თავისებურებების შესასწავლად.

ეკოლოგიური და ეკონომიკური თვალსაზრისით ტურიზმის 
ბიზნესში უსაფრთხო ტექნოლოგიების გამოყენების 
სრულფასოვანი შესწავლა როგორც თეორიული, ისე 
პრაქტიკული კუთხით მსოფლიო ტურიზმის ინდუსტრიაში ერთ-
ერთი აქტუალური საკითხია. თანამედროვე საერთაშორისო 
ტურიზმის ბაზარი სწრაფი ტემპით ვითარდება. ტურიზმის 
გლობალური ეკონომიკური მნიშვნელობიდან გამომდინარე 
დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საკურორტო ზონებში განლაგებულ 
ტურისტთა განთავსების საშუალებებს და ამ ზონებისგან 
ვითარების ეკოლოგიურ და ეკონომიკურ ფაქტორებს. 
დღევანდელი მსოფლიოს ყურადღება მიმართულია კლიმატის 
გლობალური ცვლილებისადმი, რაც მნიშვნელოვნად აისახება 
ტურიზმის ბიზნესის განვითარებაზე [1].

ეკოლოგიურად უსაფრთხო განთავსების საშუალებების 
გამოყენების მნიშვნელობა
ტურისტული ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთ ძირითად 
ობიექტს წარმოადგენს სასტუმრო ნაგებობები. თანამედროვე, 
განსაკუთრებით - მაღალი კლასის სასტუმროები, ხშირ 
შემთხვევაში წარმოადგენენ მაღლივ შენობებს, რომელთა 
მშენებლობაშიც გამოიყენება თანამედროვე საშენი მასალები 
და ტექნოლოგიები. ტურიზმის განვითარების მზარდი 
ტემპები მოითხოვს შენობების სწრაფად აგებას, რასაც 
უზრუნველყოფს საშენი მასალების მრავალფეროვნება 

და ახალი სამშენებლო ტექნოლოგიები. ჩვენს ბაზარზე 
მრავლადაა  სხვადასხვა ქვეყნიდან შემოტანილი და სამამულო 
წარმოების ცემენტი, რკინა, პლასტმასი, ფაიფური და სხვა 
საშენი და მოსაპირკეთებელი მასალა. აქვე უნდა ითქვას, რომ, 
სამწუხაროდ, არ ხდება მათი ჯანმრთელობისათვის საფრთხის 
მაჩვენებლების  კვლევა და დადგენა. 

წარმოდგენილი ნაშრომი განიხილავს ალტერნატიულ, ტრადიციულ 
და თანამედროვე ტექნოლოგიებს და სამშენებლო მასალებს. 
ისინი შედარებულია მასალებთან, რომლებიც დღეს 
გამოიყენება ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობაში. 
ნაშრომში შეისწავლება ეკოლოგიურად სუფთა, უვნებელი, 
იაფი, ენერგოეფექტური, ეკონომიკურად ეფექტიანი შენობების 
წარმოება – მათი მდგრადობის, კომფორტის, ფიზიკური 
მონაცემების და ენერგოეფექტურობის გათვალისწინებით. [3]

ქვეყანამ, რომელიც ტურიზმს ეკონომიკის განვითარების 
პრიორიტეტულ მიმართულებად ირჩევს, ქვეყნის ეკონომიკურ 
სტრატეგიაში უნდა გაითვალისწინოს კლიმატური 
ცვლილებები. მთლიანად მსოფლიოში და ქვეყანაში ტურიზმის 
განვითარებას მკვეთრად განსაზღვრავს სუფთა ეკოლოგიური 
გარემო, ანუ გარემოზე მავნე ზემოქმედების შემცირებად და 
ენერგორესურსების დამცავი ტექნოლოგიების გამოყენება.

ზემოთაღნიშნულთან დაკავშირებით გთავაზობთ ნამჯის 
ენერგოეფექტურ და ეკოლოგიურად უსაფრთხო სახლს, 
რომლის მშენებლობა მისაღებია დაცული ტერი-ტორიების 
ტურისტულ  ბილიკებზე. იმ დროს, როდესაც ტრადიციული 
სამშენებლო მასალები მავნეა, გაზი და ელექტროენერგია 
ძვირია - ენერგოეფექტური სამშენებლო მასალისა თუ 
ენერგიის ალტერნატიული წყაროების გამოყენებამ ტურიზმის 
ბიზნესი ეფექტური უნდა გახადოს და საგრძნობლად დაზოგოს 
მოგზაურობაზე გაწეული ხარჯები.

ეკოლოგიური სახლი, როგორც წესი მოიაზრება ორ-
სამსართულიან სახლებად. დასავლეთში დღეს ძალიან 
პოპულარულია ნამჯის სახლები. ნამჯის სახლი წარმო-
ადგენს ეკოლოგიურად სუფთა განთავსების საშუალებას, 
აუმჯობესებს საცხოვრისის მიკროკლიმატს, ამცირებს 
სათბური გაზების ემისიებს, არის მარტივად ასაშენებელი 
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და მდგრადია ბუნებრივი, ბიოლოგიური და მექანიკური 
მოვლენებისადმი. ნამჯის თბოსაიზოლაციო მასალები საუკეთესო 
ბგერათსაიზოლაციო, ბგერამშთანთქმელი მასალებია მაღალი 
აკუსტიკური მაჩვენებლით, რაც შესაძლებელს ხდის მის 
გამოყენებას შენობაში აკუსტიკური კომფორტის შესაქმნელად. 
ასევე ის წარმოადგენს ქიმიურად ინერტულ, უწვად, 
ცეცხლგამძლე, ყინვაგამძლე მასალას. მდგრადია მავნებლების 
მიმართ, რაც კიდევ უფრო ზრდის მისი გამოყენების 
ხანგრძლივობას და ეფექტურობას. ეს გარემოება გვაძლევს 
მატერიალურ, შრომით, სატრანსპორტო და ენერგეტიკული 
დანახარჯების საგრძნობ ეკონომიას, რაც საგრძნობლად 
აისახება ტურპაკეტის ღირებულებაზე. [3]

ნამჯის ეკოსახლის ცხელწყალმომარაგების ჰელიოსისტემების 
ეკონომიკური სარგებლიანობა
ნამჯის ეკოსახლში ენერგოეფექტურობის   გასაზრდელად  გათბობა 
- ცხელწყალმომარაგებისათვის  გამოიყენება ეკოლოგიურად 
სუფთა და ეკონომიკურად მომგებიანი მზის კოლექტორები. 
შესაძლებელია, გაკეთდეს მზის ენერგიაზე მომუშავე 
წყლის გამათბობელი ავზები, რომელიც  იტევს 150-დან 
2000 ლიტრამდე წყლის მოცულობას და სითბოს იღებს 
კოლექტორიდან, რომელიც შთანთქავს მზის ენერგიას. [1]

ზემოთ თქმულის ნათელი მაგალითია ტურისტულ ობიექტებზე 
განხორციელებული პროექტები:

ვაშლოვანის დაცული ტერიტორია მდებარეობს აღმოსავლეთ 
საქართველოს უკიდურეს ნაწილში. მისი საერთო ფართობი 
25,000 ჰექტრამდეა. მთელი ტერიტორიის სხვადასხვა 
წერტილში განთავსებულია გარემოს დაცვითი 8 ობიექტი 
- 1 სამეცნიერო სადგური, 5 რეინჯერთა სადგური, 
2 ტურისტული ბანაკი, ე.წ. ბუნგალოები. მოქმედი 
ელექტროქსელი მდებარეობს სოფელ კასრისწყალში, 
საიდანაც დაცული ტერიტორიის პირველ ობიექტამდე 
30 კილომეტრია,  დაცული ტერიტორიების ელექტრო 
მომარაგება ალტერნატიული გზით - მზის ფეს-ების 
გამოყენებით განხორციელდა. [2]

თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქვეყანაში არსებულთან ერთად 
მრავალი მშენებარე ტურისტულ-რეკრეაციული ობიექტი,  
ნაკრძალი, აღკვეთილი ეროვნული პარკია, მაშინ ნათელი 
გახდება, რომ მშენებლობაზე (საამშენებლო  მასალების, 
ნამჯის, თიხის გამოყენება), გაწეული ხარჯების 30%-ით,  
ხოლო კომუნალური დანახარჯების 20-25%-ით  შემცირება 
დიდ ეკონომიკურ ეფექტს მოიტანს. 

ფინანსების სახით ნამჯის ეკოსახლში გამოყენებული 
განახლებადი მასალების თბოფიზიკური მონაცემები 
(ენერგიის დანაკარგების შემცირება) ყოველდღიურად 
აიაფებს ხარჯებს, ასევე გაიაფდება ხარჯები გათბობა-
ცხელწყალმომარაგებაზე, რაც სულ, ჯამში ტურისტთა ღამის-
თევის ღირებულებას გააიაფებს, ეს კი დადებითად აისახება 
ტურისტული პაკეტის ფასზე, რაც გამოიწვევს ტურისტული 
ნაკადების მოზიდვას. ეს იქნება ახალი პროდუქტი ქართულ 
ტურისტულ ბაზარზე, რომელიც საშუალებას მისცემს 
ტურისტებს იცხოვრონ ეკოლოგიურად ჯანსაღ განთავსების 
საშუალებაში, შეიქმნან კომფორტი ნაკლები დანახარჯით 
დაცულ ტერიტორიებზე მოგზაურობისას და იცხოვრონ და 
დაისვენონ მშვიდ გარემოში, რაც თავისმხრივ შეამცირებს 
ბუნებაზე მავნე ზემოქმედებას და დიდ წვლილს შეიტანს 
კლიმატის სტაბილიზაციის საკითხში. 

გამოყენებული ლიტერატურა:

• ალადაშვილი მ., ლოლუა დ., „ტურისტულ ზონებში მზის   
    ენერგიის გამოყენების პერსპექტივები“, საერთაშორისო 
    სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი, 2011;
• ალადაშვილი მ., „ტურიზმის ბიზნესში ეკოლოგიურად      
                უსაფრთხო ტექნოლოგიების გამოყენების პერსპექტივები 
      საქართველოში“, ყოველ კვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი   
     ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’, საქართველოს 
 ტექნიკური უნივერსიტეტი, №4, თბ., 2012; 
• Широков Е., Дом из соломенных блоков. Киев,  стр. 214.   
      2010;



turizmis ganviTarebis perspeqtivebi  saqarTveloSi da strategiuli miznebi

64



turizmis ganviTarebis perspeqtivebi  saqarTveloSi da strategiuli miznebi

65

რეგიონში ტურიზმის განვითარების 
მარკეტინგული პოლიტიკა

 და პოზიტიური ტურისტული იმიჯის 
ფორმირება

ავტორი: ქეთევან ფუტკარაია
თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი

ხელმძღვანელი: ეკონომიკის აკადემიური 
დოქტორი ნაირა ღვედაშვილი

აბსტრაქტი
ნაშრომის მიზანია გამოკვეთოს, რომ რეგიონში ტურიზმის 
წარმატებით განვითარებისათვის საჭიროა ტურიზმის 
მარკეტინგში პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა 
და მათ რეალიზაციაზე კონცენტრაცია.

ტურიზმის დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ყურადღება 
გაამახვილოს  რეგიონის სახის, იმიჯის, ბრენდის და 
რეპუტაციას ხარისხზე, რომელსაც ტურისტების მოსაზიდად 
დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, მარკეტინგული პოლიტკის 
გატარებისას და ამავდროულად იგი საბოლოო მიზანს 
წარმოაგენს.

შესავალი
ნებისმიერი ქვეყნის და კერძოდ რეგიონის ტურიზმის 
განვითარებაში მარკეტინგი უდიდეს  როლს თამაშობს. 
მისი მეშვეობით ხდება იმ ტურისტული მომსახურების 
მოცულობის და სტრუქტურის დადგენა, რომელზეც 
ბაზარზე მოთხოვნა არსებობს. 

რეგიონის ტურიზმის მარკეტინგის ქვეშ იგულისხმება 
სახელმწიფო ხელისუფლების, ადგილობრივი ხელისუფლების 
ტურისტული ასოციაციების და ტურისტული ფირმების 
ერთობლივი საქმიანობა მიმართული შიდა და გარე ბაზარზე 
ტურისტული პროდუქტის შემთავაზებელი ტერიტორიის 
იმიჯის ფორმირებაზე.

ტურიზმში რეგიონალურ ჭრილში შემუშავებული სტრატეგია 
ეფუძნება რეგიონის საბაზრო შესაძლებლობებს, მიზნობრვი 
ბაზრების არჩევას, მარკეტინგის კომპლექსის შემუშავებას, 
ასევე, მარკეტინგის დამხმარე სისტემების რეალიზაციას. 
ამ კომპონენტების რეალიზაცია რეგიონის ტურისტული 
პოლიტიკის სწორად შემუშავების საშუალებას იძლევა. 

რეგიონში ტურიზმის განვითარების მარკეტინგული 
პოლიტიკა და პოზიტიური ტურისტული იმიჯის ფორმირება
რეგიონის მარკეტინგის ერთ-ერთი სპეციფიკური თავისებურება 
არის ტურისტების მოზიდვა, არა მხოლოდ საზღვარგარეთიდან, 
არამედ ქვეყნის შიგნიდანაც. ამას უკავშირდება რეგიონული 
ტურისტული პროდუქტის ორი სახესხვაობა: საგარეო და საშინაო. 
პირველი ხორციელდება ქვეყნის ეროვნულ სტრატეგიასთან 
შესაბამისობაში, მეორე-კი დამოუკიდებლად.   

რეგიონული ტურისტული მარკეტინგის თავისებურება არის 
ის, რომ იგი ემსახურება არა მხოლოდ ტურისტების მოზიდვას 
რეგიონში, არამედ ახდენს რეგიონებს შორის ტურისტული 
ნაკადების რეგულირებასაც. ასეთი რეგულირება საჭიროა 
მაშინ, როდესაც რომელიმე რეგიონის ეკოლოგიური სისტემა 
გადატვირთულია ტურისტებისაგან და ადგილობრივი 
მოსახლეობის რეაქციაც მათ მიმართ ნეგატიურია. 

რეგიონში ტურიზმის წარმატებით განვითარებისათვის საჭიროა 
ტურიზმის მარკეტინგში პრიორიტეტულ მიმართულებათა 
განსაზღვრა და მათ რეალიზაციაზე კონცენტრაცია. ამ 
მიმართულებათა ჩარჩოში უნდა შედგეს მარკეტინგის 
განხორციელების მეთოდების და ინსტრუმენტების ნაკრები და 
აიგოს მარკეტინგის საჭირო ორგანიზაციული სტრუქტურა. 

მხედველობაში უნდა მივიღოთ ის გარემოებაც, რომ 
ნებისმიერი რეგიონის ტურიზმის სფეროს საბაზრო 
შესაძლებლობის ანალიზი მოითხოვს შემდეგი მარკეტინგული 
კვლევების ჩატარებას. კერძოდ:

1. მარკეტინგული გარემოს ანალიზი;
2. მსოფლიო ტურისტული ბაზრის ანალიზი;
3. რეგიონული  ტურისტული პროდუქტის,  კონკურენტების და  
მომხმარებლების  ანალიზი. 

რეგიონში ტურიზმის განვითარებაში მარკეტინგის პოლიტიკის 
შემუშავებისას გათვალისწინებულ უნდა იყოს ასევე 
ფსიქოლოგიური ფაქტორები. რომლებსაც მიეკუთვნება:

• პრესტიჟი (ზოგიერთ რეგიონებში მოგზაურობა ტურისტს 
უმაღლებს საკუთარ თავზე წარმოდგენას. ხშირად ეს ხდება 
სხვის თვალშიც);
• განათლებულობა (მოგზაურობები ყოველთვის აფართოებს 
ადამიანის მსოფლმხედველობას);
• ცხოვრების ჩვეული სისტემიდან გაქცევა;
• ოჯახური კავშირის გამყარება (მოგზაურობა ოჯახთან 
ერთად უფრო შეკრულს ხდის მას).

რეგიონში ტურიზმის ბაზრის განსაზღვრისას საჭიროა 
პოტენციური ტურისტების რაოდენობის დადგენა, 
სტრატეგიული სეგმენტების გამოყოფა და სხვა დარგების 
განვითარებასთან ტურიზმის დაბალანსება. მნიშვნელოვანია 
ასევე, რეალური და პოტენციური კლიენტების სურვილების 
და საჭიროებების ცოდნა, მიზნობრივი ბაზრების განსაზღვრა 
და მათი შესაბამისი ტურისტული მომსახურებების ამორჩევა. 

მიზნობრივი ბაზრები როგორც ცნობილია იყოფა შიგა და 
გარე ბაზრებად. შიგა ბაზრებს მიეკუთვნება ადგილობრივი 
სამეურნეო სუბიექტები, ტურისტული მომსახურების 
ადგილობრივი მყიდველები. გარე მიზნობრივ ბაზრებს 
მიეკუთვნებიან: რეგიონის გარეთ არსებული ინვესტორები, 
ბიზნეს-პარტნიორები, ტურისტები და მაცხოვრებლები. 

როგორც კი რეგიონში განისაზღვრება ტურიზმის 
სფეროში მიზნობრივი ბაზრები, უნდა დაიწყოს მუშაობა 
იმ მიმართულებით, თუ რომელი ქვეყნიდან მოიზიდონ 
ტურისტები, სად ცხოვრობს ისეთი გადახდისუნარიანი 
ხალხი, რომელთაც დააინტერესებთ მოცემული რეგიონის 
ღირსშესანიშნეობები და სხვ.

მას შემდეგ კი, რაც განისაზღვრება ბაზრის ძირითადი 
სეგმენტები, ტურიზმის მენეჯმენტმა უნდა შეაფასოს მათი 
მიმზიდველობის ხარისხი და გადაწყვიტოს ბაზრის რომელ 
სეგმენტზეა საჭირო ორიენტირება ანუ განახორციელოს 
მიზნობრივი ბაზრის შერჩევა და გამოიმუშაოს მარკეტინგის 
სტრატეგია.

რეგიონში ტურიზმის მიზნობრივი ბაზრების გარდა, უნდა 
დადგინდეს მისი შემოსავლიანი სეგმენტები და აქცენტი მათ 
შევსებაზე უნდა გაკეთდეს. ამასთან, ტურისტული ბაზრებიც და 
მათი სეგმენტებიც, სხვადასხვა რეგიონში სხვადასხვანაირი იქნება. 
სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონის ტურისტულ ბაზარს 
ალბათ უნდა გამოეყოს ტურისტული ალპინიადების მოწყობა  
სვანეთის მთებში და ამ სეგმენტში ტურისტების მოზიდვას 
გაუკეთდეს მეტი რეკლამა ადგილზეც და საზღვარგარეთაც, 
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ტურისტულ მომსახურების ბაზარში 
უნდა გამოიყოს ისტორიულ ღირსშესანიშნაობათა (ვარძია და სხვა) 
დათვალიერების სეგმენტი, ფშავ - ხევსურეთს უნდა გაუკეთდეს 
რეკლამა სწრაფ მდინარეებზე (ასეთია თეთრი და შავი არაგვი). 

თავიანთი მიზნობრივი ბაზრის შერჩევის ამოცანის 
გადაწყვეტისას ტურიზმის მარკეტოლოგები, როგორც წესი 
სწავლობენ კონკურენტების ანალოგიურ პროდუქტებს, რაც 
ეხმარება  მათ უკეთ შეაფასონ მოცემული საპროდუქტო 
ხაზების ბაზარზე შეღწევის შესაძლებლობანი და დასახონ 
მათი წარმატებული ათვისების ღონისძიებები.
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ამრიგად, ბაზრის სეგმენტაცია ხორციელდება სამ ძირითად 
ეტაპად: უშუალოდ სეგმენტაცია ანუ ბაზრის დაყოფა 
ნაწილებად, მიზნობრივი ბაზრის (სეგმენტის) შერჩევა და იქ 
პროდუქტის პოზიციონირების ორგანიზება. პოზიციონირება 
უწყობს ხელს ტურისტული პროდუქტისთვის მიმზიდველი 
ფორმის მიცემას და ზრდის მის კონკურენტუნარიანობას.

რეგიონული პოზიციონირების მიზანი სწორედ ის არის, 
რომ გამოყოს რეგიონის საკვანძო მახასიათებლები, 
რომლებიც მიუთითებენ რეგიონის განსაკუთრებულებას, 
უნიკალურობას.  სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ 
პოზიციონირებამ უნდა გამოაჩინოს მოცემული რეგიონის 
პრიორიტეტები და ძირითადი ღირსშესანიშნაობები, 
რომელთაც ამ რეგიონისთვის ექსკლუზიური მნიშვნელობა 
ექნებათ. პროდუქტის პოზიციონირებით უნდა შეიქმნას 
რეგიონის სახე, ანუ რეგიონის იმიჯი. მაგალითად, როცა 
კახეთის რეგიონის ტურისტული კომპანიები თავის 
მომსახურების პოზიციონირებისათვის იყენებენ რეკლამას, 
რომელზეც გამოსახულია ტურისტების მონაწილეობა 
ყურძნის კრეფაში, ყურძნის დაწურვაში, ჩურჩხელის 
მომზადებაში და ა. შ., ეს ყველაფერი ქმნის კახეთის რეგიონის 
იმიჯს, მის სახეს. საქართველოს სხვა რეგიონისთვის ეს 
პროცესები ასე მასიური არ არის. არსებობს რეგიონის იმიჯის 
რამდენიმე განმარტება. იმიჯად იგულისხმება გარეგნული 
სახე, რომლითაც სუბიექტი ცდილობას მოახდინოს სხვებზე 
გავლენა, შეუქმნას გარკვეული შთაბეჭდილება. იმიჯი არის 
თვისებათა ერთობლიობა, რომელიც ობიექტის შესახებ 
ჟღერდება რეკლამით და რომლის მიზანი ასევე არის 
კარგი რეაქციის გამოწვევა. საერთაშორისო ტურისტული 
ორგანიზაციის განმარტებით იმიჯი არის ,,ქვეყნისთვის 
დამახასიათებელი ყველა ნიშნებიდან, მისი გამოცდილებიდან 
და მასზე გავრცელებული ხმებიდან გამომდინარე 
შექმნილი ემოციური და რაციონალური წარმოდგენების 
ერთობლიობა.’’

ასე   რომ,  რეგიონის იმიჯი მრავალ სქემიანია. რეგიონის იმიჯს 
ეფუძნება რეგიონის ბრენდი. თუ პირველი წარმატებულად 
ჩამოყალიბდა, წარმატებული იქნება მისი ბრენდიც. 
ბრენდი ეს არის რეგიონის სტაბილური, ორიგინალური 
სამომხმარებლო მახასიათებლები, რომელთაც მიიღეს 
საზოგადოებრივი აღიარება და ცნობადობა და რომლებიც 
მოწონთ მომხმარებლებს. ბრენდი წარმოადგენს 
ემოციონალური სამომხმარებლო წარმოდგენების უმაღლეს 
გამოხატულებას და ასევე რეგიონის კონკურენტული 
უპირატესობის უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს.

იმიჯთან და ბრენდთან მნიშვნელოვნად დაკავშირებულია 
რეგიონის რეპუტაცია. ეს არის რეგიონის ტერიტორიის 
საქმიანობის დინამიური მახასიათებელი, რომელიც საკმაოდ 
ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ყალიბდება. რეგიონის 
რეპუტაცია გამოხატავს იმ შესაძლებლობათა კომპლექსს, 
რომელთა მეშვეობით შეიძლება მის ტერიტორიაზე 
მიზნობრივი აუდიტორიის სხვადასხვა ჯგუფების არსებითი 
რეპუტაციის რეალიზაცია. რეპუტაცია არის მოცემული 
ტერიტორიის კონკურენტულ უპირატესობათა ეფექტური 
გამოყენების გარანტი ბიზნესში, ინვესტირებაში, დასვენების 
მოწყობაში, განათლების მიღებაში და სხვა.

თუ მხედველობაში ტურიზმის დარგის სპეციფიკას მივიღებთ, 
უნდა აღვნიშნოთ, რომ რეგიონის სახეს, იმიჯს, ბრენდს და 
რეპუტაციას ტურისტების მოსაზიდად დიდი მნიშვნელობა აქვს. 
არჩევს რა სამოგზაუროდ და დასასვენებლად ადგილს, ტურისტი 
უპირველესად ამ გადაწყვეტილებას იღებს თავისი წარმოდგენით 
ამ რეგიონზე. ეს წარმოდგენა კი მას ექმნება ამ რეგიონის შესახებ 
მის იმიჯსა და რეპუტაციის შესახებ ინფორმაციით.  

რეგიონისთვის მნიშვნელოვანია ტურისტების არა ერთჯერადი 
მოზიდვა, არამედ მათში ამ რეგიონში რეგულარულად 
დასვენების და მოგზაურობის სურვილის აღძვრა. ჩამოსულ 
ტურისტებს არა მხოლოდ ღირსშესანიშნაობათა დათვალიერების, 

არამედსრულფასოვანი ტურისტული პროდუქტის მიღების იმედი 
უნდა ქონდეთ. ამიტომ რეგიონის საიმიჯო პროგრამაში უნდა 
ეჩვენოს:

 •  კულტურულ-ისტორიული და ეთნიკური ფაქტორები;
 •  ბუნებრივ-გეოგრაფიული და კლიმატური ფაქტორები;
 •  ბიოლოგიური და გეოლოგიური ფაქტორები;
 •  რეგიონის ტერიტორიის განსაკუთრებულობები.

ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით რეგიონისთვის 
არანაკლებ მნიშვნელოვანი ტურიზმის ინფრასტრუქტურა, 
ანუ ის კომპონენტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ 
უშუალოდ ტურისტული მოგზაურობის სტანდარტიზებულ 
ხარისხს, ესენია: ტურისტების განთავსების საშუალებები, 
ტრანსპორტი, კვება და ა. შ. გარდა ამისა, ტურისტები 
ყურადღებას აქცევენ ბუნების და არქიტექტურის ძეგლებს, 
მათ ვიზუალურ სახეს, ქუჩების სისუფთავეს, დამხვედრ 
მასპინძელთა თავაზიანობას, მათ მიერ ენების ცოდნას, 
კავშირგაბმულობის დაწესებულებებთან ხელმისავდომობას, 
დასვენების ადგილას ბანკომატების არსებობას და ა. შ. 

მას შემდეგ, რაც შეიქმნება რეგიონის მომავალი სახის 
შესახებ მკაფიო წარმოდგენა, იგი უნდა ეცნობოს 
პოტენციურ ტურისტებს. ადამიანთა მიზნობრივ ჯგუფებზე, 
ე. ი. მომავალ ტურისტებზე ამის მისაწოდებლად რეგიონის 
მარკეტოლოგს სხვადასხვა ინსტრუმენტები გააჩნია. 
მათ შორის ერთ-ერთ და ამასთან ყველაზე მთავარი არის 
ტურისტული ბრენდინგი, ანუ ბრენდის შექმნა. ბრენდინგი 
დიდი ხანია, რაც აპრობირებულია ბიზნესში, ტურიზმში კი 
მისი შექმნა ახალა იწყება.

ტურისტული ბრენდის გარე ატრიბუტიკას ლოგოტიპი 
და სლოგანი წარმოადგენს. ისინი დაკავშირებული უნდა 
იყოს რეგიონის იმიჯის კონცეფციასთან და იყვნენ 
დასამახსოვრებლები. დაინახავს რა ლოგოტიპს, პოტენციურ 
ტურისტს წარმოესახება ეს რეგიონი და უჩნდება მასში 
მოგზაურობის მოთხოვნილება.

რეგიონის იმიჯი საჭიროა გადაცემულ იქნეს მიზნობრივ 
აუდიტორიაზე. ამას სხვადასხვა კომუნიკაციური 
საშუალებები სჭირდება. კომუნიკაციის საშუალებების 
არჩევისას მიზანშეწონილია პასუხი გაეცეს კითხვებს: 
ვისი დაინტერესება გვინდა მოცემული რეგიონით? 
სად არიან ისინი? როდის განვათავსოთ რეკლამა? თუ 
რეგიონი სამთო-სათხილამურო რეგიონია (მაგალითად, 
საქართველოში გუდაური, ბაკურიანი) რეკლამა უნდა 
გაკეთდეს მხოლოდ ახალგაზრდების მისამართით. თუ 
რეგიონი სალოცავების სიმრავლითაა ცნობილი, რეკლამა 
უნდა გაკეთდეს იმ რეგიონებში, სადაც უპირატესად 
მომლოცველები ცხოვრობენ და ა. შ. როცა რეგიონი 
რეკლამას ახალგაზრდობისთვის აკეთებს, აქ უპირატესობა 
ინტერნეტს უნდა მიეცეს, თუ ასაკოვნებისთვისაა, მაშინ 
ტელევიზიას და ა. შ.

მნიშვნელობა აქვს იმასაც, თუ რეგიონმა წლის რომელ 
პერიოდში უნდა განათავსოს რეკლამა. დადგენილია, რომ 
ზამთრის ტურიზმის შესახებ რეკლამის განთავსება უფრო 
ეფექტურია შემოდგომაზე, ზაფხულის ტურიზმისა კი 
გაზაფხულზე.

ქვემოთ წარმოვადგენთ კომუნიკაციის იმ არხებს, რომელთა 
გამოყენება შეუძლია რეგიონს ტურისტების მოსაზიდად:

1.  ტელე და რადიოპროგრამების შექმნა-გადაცემა რეგიონის, 
ქვეყნის და საერთაშორისო დონეზე;
2. მასიური ინფორმაციის საშუალებებში სარეკლამო-
საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება;
3.  საბაზო პაკეტის მომზადება და გამოცემა (კატალოგები, 
ბუკლეტები) რეგიონის ტურისტული პოტენციალის შესახებ;
4.  საერთაშორისო გამოფენების მოწყობა;
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5.  ინფორმაციული პორტალების და ოფიციალური საიტების 
გამოყენება და ა. შ.

თითოეულ რეგიონს თავისი საკვანძო (ძირითადი) სახე 
აქვს. იგი რეგიონს უქმნის საბაზო სახეს. მაგალითად, 
საქართველოში კახეთის რეგიონის საბაზო სახე იქმნება 
ვენახით, ყურძნით და ღვინით, სვანეთის ალპინიადური 
ტურიზმით, რაჭა-ლეჩხუმის-სანახაობითი ტურიზმით, ქვემო 
ქართლის-ბოსტნეულის წარმოებით, შიდა ქართლის-ხილის 
წარმოებით და მისი გადამუშავებით. ასე რომ, საქართველოს 
ყველა რეგიონში ტურიზმი არ არის საბაზო სახე. ზოგან 
სვანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, თუშეთი, ფშავ-ხევსურეთი, - იგი 
საკვანძო სახეა, ზოგან მეორადი სახე (მაგალითად, სამცხე-
ჯავახეთში, გურიაში, იმერეთში, შიდა ქართლში და სხვაგან).

დასკვნა - რეკომენდაცია
ამრიგად, მარკეტინგის, როგორც მართვის მეთოდის 
სარეალიზაციოდ რეგიონში უნდა არსებობდეს 
მარკეტინგული ინფორმაციის სისტემა, რომელშიც შედიან 
ინფორმაციის აღრიცხის, ანალიზის, შენახვა-გავრცელების 
ქვესისტემები. მათი მეშვეობით შეიძლება მარკეტინგული 
გარემოს შესწავლა, მარკეტინგის მართვის განხორციელება, 
შიდა შეფასება და რეგიონის განვითარების სტრატეგიის 
ჩამოყალიბება.

გამოყენებული ლიტერატურა:

• ნ. ღვედაშვილი, ,,ტურიზმის მენეჯმენტი,’’    
 (ლექციების კურსი, ელ. ვერსია). თბ., 2016წ.
• Л. М. Гайдукевич, О. С. Мозговая, Я. Кучерова, 
    ,,Регионалъное планирование развития туризма.’’ М. 2011
• Sustainable Tourism Management: Principles and Practice/W.  
        Bramwell[and al].-Tilburg: Tilburg University  Press,1998    



turizmis ganviTarebis perspeqtivebi  saqarTveloSi da strategiuli miznebi

68



turizmis ganviTarebis perspeqtivebi  saqarTveloSi da strategiuli miznebi

69

კარნავალი - „აღმოაჩინე ანტიკური 
საქართველო“

ავტორი: ბექა  ქასრაშვილი
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
ხელმძღვანელი: პროფესორი მედეა აბულაძე

აბსტრაქტი
ნაშრომით რომლითაც წარვადგენ ქართულ თუ კავკასიურ 
კულტურულ მემკვიდრეობას, მინდა ოდნავი ბიძგი მაინც 
მივცე იმ საკითხს, რომელიც მოცემული ქვემოთ ხსენებული 
ისტორიული მემკვიდრეობის რეალურ, პრაქტიკულ  
ვითარებაში მოყვანას გულისხმობს. რაც ერთი ორად 
გაამყარებს იმ ფაქტს, რომ საქართველო პლანეტის ის 
მხარეა, რომელიც გამოირჩევა თავისი ძირძველი და ღრმა 
კულტურული წარსულით.  პრეზენტაციაში აღნიშნულია 
ის მითიური და ლეგენდად წოდებული ფაქტები, სადაც 
საქართველო ისტორიის მსვლელობის ეპიცენტრში 
იმყოფება. ვიფიქრე იმაზე, თუ რა შეიძლებოდა ყოფილიყო 
ლეგენდების ალტერნატიულად გამოყენება დღევანდელი 
რეალობის შესაფერისად. რის შემდგომაც მივედი 
კარნავალამდე, რის საშუალებითაც გავაღვიძებთ როგორც 
მასშტაბურ, საქვეყნოდ ცნობილ მონათხრობებს, ისე მცირე, 
ნაკლებად ცნობად მითებს. რა თქმა უნდა მას ჭირდება კარგი 
დაგეგმარება, მაგრამ  ვთვლი საწყისისთვის სიტყვა იქნება 
საჭირო, რომელიც ან შეძლებს მოცემული იდეის ხორცის 
შესხმას, ან ვერ შეძლებს. ყოველ შემთხვევაში ნაშრომში 
აკინძულია ფაქტები, რომლებიც ქართული მითიური 
მეკვიდრეობის საერთო სახეს გვაძლევს.

შესავალი
ანტიკური საქართველო, ანტიკური მსოფლიოს განუყოფელი 
ნაწილია. ამას ადასტურებს უძველესი ხანის ლიტერატურა, 
სადაც მარადიული თემა იყო თქმულებები არგონავტებზე, 
მათ მოგზაურობაზე ძველ კოლხეთში, მითები და ლეგენდები 
ოქროს საწმისზე, ისტორიულ-მითოლოგიური ამბები 
კოლხეთის მეფე აიეტზე, მის ასულ მედეაზე, მიჯაჭვულ 
პრომეთეზე.   ეს თემა იყო და დიდხანს იქნება მსოფლიო 
ხელოვნების განუყოფელი ნაწილი (ფოტო 1- 10). 

ფოტო 1-10 - არგონავტების თემატიკა მსოფლიო ხელოვნებაში 

ანტიკური ხანის საქართველოს პოპულარიზაციისათვის 
მეცნიერული კვლევა-ძიება, ჩვენი აზრით, უფრო მეტ 

ძალისხმევას და ყურადღებას მოითხოვს, დაგროვილია უამრავი  
მასალა არქეოლოგიური არქიტექტურის დასახლებებისა, 
არქეოლოგიური ნიმუშებისა, შექმნილია ნაშრომები აღნიშნულ 
თემატიკაზე, შესრულებულია მშვენიერი თარგმანები 
ანტიკური პოეზიის ავტორებისა, მაგრამ ეს ინფორმაცია 
ჩაკეტილია ამ სფეროთი დაინტერესებული მკვლევარების 
გარემოში. საჭიროა ამ თემის გააქტიურება და პოპულარული 
ენით მიწოდება მსოფლიოსათვის და დარწმუნებული ვართ, 
ამით საქართველოს ტურისტული პოტენციალი ბევრად 
გაიზრდება. ყურადსაღებია ისიც, რომ არგონავტების მითის 
„მიტაცების“ მცდელობები შეიმჩნევა რუსულ პრესაში, სადაც 
პირდაპირ ისმის კითხვები: სად იმოგზაურეს არგონავტებმა? 
ოქროს საწმისის ქანდაკება, რომელიც სოჭში, ოლიმპიადის 
დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე დაიდგა, არამხოლოდ არქიტექტურული, 
არამედ უფრო სიმბოლური დატვირთვის მატარებელია. 

“დღეს ჩვენს ტურიზმს არ ჰყოფნის ლამაზი ლეგენდები, 
დღეიდან კიდევ ერთი ლეგენდით მეტი იქნება სოჭში” - 
აცხადებდნენ ქანდაკების კომპოზიციის გახსნისას, სოჭის 
სანატორიუმ „ოქროს საწმისის“ წინ (ფოტო 11-12 ).

ფოტო 11-12 - ოქროს საწმისის თემატიკის სიმბოლოები ქ. სოჭში

„საკარნავალო ტურიზმის“ დაფუძნება
ჩვენი სტატია მიმართულია ანტიკური თემის წამოწევისა 
და განახლებისაკენ, ჩვენ გვინდა საქართველოში მასიური 
ტურიზმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროდუქტის - 
“საკარნავალო ტურიზმის” დაფუძნება. მას შემეცნებითი 
ხასიათი ექნება. კარნავალი, როგორც ამბობენ, სათავეს 
იღებს ძველბერძნული დღესასწაულიდან, ის ღვინის 
ღმერთ დიონისეს ეძღვნებოდა, რაც აგრეთვე ახლობელი 
თემაა ქართველთათვის. შესაძლებელია, მისი ფესვები 
უფრო ღრმადაც მიდიოდეს. დღეს კარნავალმა განიცადა 
სახეცვლილება და გართობის და ტურისტული ბიზნესის 
განუყოფელი ნაწილი გახდა (ფოტო 13-21). 

ფოტო 13 -21 -  ვენეციის კარნავალი 2014 წელი 



turizmis ganviTarebis perspeqtivebi  saqarTveloSi da strategiuli miznebi

70

„კარნავალის აუცილებელი პირობაა მისი საყოველთაობა. 
მხიარულება სუფევს ქალაქის ქუჩებში, მოედნებზე, 
სადაც ვერ გაარჩევთ არტისტებსა და მაყურებლებს“. 
დღესასწაული კოსტიუმირებულია (ფოტო 22).

ფოტო 22 - „ბერიკაობა“, სადიპლომო ნამუშევარი, არქიტექტორი ბ. 
პეტრიაშვილი, 1976 წ.  

კარნავალის დაფუძნებისთვის შევარჩიეთ ქალაქები ფოთი 
და ქუთაისი, ანტიკური მსოფლიოს ორი მნიშვნელოვანი 
ქალაქი ძველ კოლხეთში, მეფე აიეტის სამფლობელოში, 
გაშენებული მდ. რიონის, იგივე „ფაზისის“ ნაპირებზე. 
კარნავალის წარმართვა მოხდება ცნობილი მითის მიხედვით 
არგონავტების მოგზაურობისა ძველ კოლხეთში, „ოქროს 
საწმისის“ მოსაპოვებლად. 

არგონავტებს მოსახლეობასთან ერთად დახვდებიან ქართველი 
ბერიკებიც, გაიმართება კოსტიუმირებული თეატრალური 
სცენები, სპექტაკლები, ანტიკური სამოსის მოდელების ჩვენება 
პოდიუმებზე, ასევე პოპულარიზაცია ქართული ნაციონალური 
სამოსისა, წიგნების ბაზრობები, ნიღბებისა და ნაკეთობათა 
ჩვენებები, ფოტო და არტ გამოფენები (ფოტო 23-26). 

ფოტო 23-26 - საბავშვო  დასურათებული ლიტერატურა არგონავტების 
თემატიკაზე 

ფოთის ახალ თეატრში დაიდგმება სპექტაკლი ანტიკური 
ლიტერატურის ნაწარმოებების სცენარით, რომლებიც 
მრავლადაა თეატრალურ სამყაროში, წაიკითხება ანტიკური 
პოეზიის თარგმანები (ფოტო 27, 28). 

ფოტო 27, 28 - ფოთის ახალი თეატრი (ავტ. ლ. ხმალაძე) და 
რესტავრირებული ტაძარი 

კარნავალის ფარგლებში იგეგმება ანტიკური ნაქალაქარის 
დათვალიერება ვანში. ანტიკურ ხანაში აქ მდებარეობდა 
ძველი კოლხეთის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქალაქი, 
რომელმაც აყვავებას მიაღწია ძვ.წ. III-I სს-ში. აქ 1947 წლიდან 
მიმდინარეობდა სისტემატური გათხრები (ფოტო - 29, 30).

ფოტო - 29, 30 - ვანის ნაქალაქარის რეკონსტრუქცია

ვანში ქალაქური ტიპის დასახლება განვითარდა იმ უძველეს 
დასახლებათა საფუძველზე, რომელთა ნაშთები ახლა მრავლადაა 
ფიქსირებული ვანსა და მის ირგვლივ მდებარე ტერიტორიაზე. 
ვანის ნაქალაქარზე მოპოვებული, უძველესი არქეოლოგიური 
მასალა ძვ. წ. VIII-VI საუკუნეებით თარიღდება

ფოტო 31, 32, 33  - ვანის ოქროს ნაკეთობები  

კარნავალი გაგრძელდება ქ. ქუთაისში, სცენები უკვე 
იქნება კოლხეთის მეფის აიეტის სამფლობელოში 
განვითარებული მოვლენების შესაბამისად: მედეასა და 
იაზონის შეხვედრა, იაზონის გამოცდა, გამართული „ოქროს 
საწმისის“ მოსაპოვებლად, გველეშაპის სცენები, რომელიც 
განვითარდება ხვამლის მთის ფონზე და ა.შ. (ფოტო 34, 35, 
36).
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ფოტო  34, 35, 36 - მეფე აიეტი და ბერძენი იაზონის მხატვრული 
გმირები 

ძალიან საინტერესო იქნება არგონავტების თემატიკაზე 
შექმნილი შემეცნებითი კომპიუტერული თამაშების შექმნა.

ყველაფერი დაგვირგვინდება ქუთაისის საოპერო თეატრში 
სპექტაკლით ანტიკურ თემაზე. 

კარნავალს წითელ ზოლად უნდა გაჰყვეს კოლხი მედეას 
რეაბილიტაციის საკითხი. მოგეხსენებათ, კოლხი მედეა 
ევრიპიდემ თავის ნაწარმოებებში შვილების მკვლელ დედად 
წარმოაჩინა, როცა არსებობს ბევრი დამადასტურებელი 
ფაქტორი, რომ მან შეგნებულად გააყალბა სინამდვილე, 
რათა ქალაქისთვის აერიდებინა ბავშვების მკვლელების 
სახელი. „ძალზე მნიშვნელოვანია ერთი ჩვეულება, რაც 
კორინთოში რომის იმპერიის ჟამსაც კი შემორჩენილი 
იყო და ბოლო დრომდე ცნობილია. ამ უძველესი წესით, 
კორინთელები თავს მოვალედ თვლიდნენ, საკურთხეველთან 
მსხვერპლის შეწირვით გამოესყიდათ თავიანთი დანაშაული 
- მედეას შვილების დახოცვა. ეს წესი სავსებით სარწმუნოდ 
აბათილებს მედეას ხელით შვილების მოკვდინების ვერსიას, 
ეს სხვა სარწმუნო ცნობებითაც დასტურდება.“ 

ფოტო 37- ქ. ქუთაისი ლეგენდარული ხვამლის მთის ფონზე

შესაძლებელია კარნავალს მიეცეს ტრადიციული 
თემატური სახალხო დღესასწაულის ხასიათი და ჩატარდეს 
ყოველ ერთ ან ორ წელიწადში ერთხელ, დარწმუნებულები 
ვართ, რომ  ეს კარნავალი მიიღებს საერთაშორისო 
ტურიზმის ხასიათს. ამის ფიქრის ვარაუდს გვაძლევს, 
მრავალმხრივი ინტერესი საქართველოს კულტურისადმი. 
მოგეხსენებათ 2014 წელს შესრულდა 30 წელი ცნობილი 
ირლანდიელი მწერლისა და მოგზაურის, ტიმ სევერინის 
მოგზაურობისა ფოთში, საარქივო უძველესი ნახაზებით 
შექმნილი გემი „არგოთი“. ამ თარიღის აღსანიშნავად, ის 
მთელი მოგზაური ეკიპაჟით ესტუმრა საქართველოს. ამ 
მოგზაურობის ამსახველი ღონისძიებები და კადრების 
ფოტოგამოფენა ჩატარდა თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში (ფოტო 38, 39, 40).     

ფოტო  38, 39, 40 - ტიმ სევერინის მეორე მოგზაურობა საქართველოში 
2014 წელს  

“როცა არგო რომელიმე ქვეყნის ტერიტორულ წყლებში 
შევიდოდა, მოხალისეებს ამ ქვეყნებიდან შეეძლოთ 
შეერთებოდნენ ჩემს გუნდს. იასონის ისტორია არის 
ინტერნაციონალური ისტორია, იგი ეკუთვნის იმ ქვეყნებს, 
რომლებიც ამ გზაზე მდებარეობენ” – მიიჩნევს სევერინი. 

ასეთი ღონისძიებების დაგეგმვა მოხდება პროფესიონალური 
რეჟისურით, სხვადასხვა კულტურული სფეროს 
პროფესიონალი მონაწილეებით, სადაც ზუსტად იქნება 
გაწერილი: ღონისძიებების სახეები; დაგეგმვის ძირითადი 
ასპექტები; ღონისძიებათა მოსამზადებელი სამუშაოები; 
ღონისძიებისათვის საჭირო რესურსები; ღონისძიების 
რისკ-ფაქტორების შეფასება; ღონისძიების ფინანსური 
აღრიცხვიანობა; ყველა შედეგის პრეზენტაცია დამგეგმავი 
კომისიის წინაშე და შეფასებითი ანალიზი. 

გამოყენებული ლიტერატურა:

• www.evpatori.ge/?do=view_news&news_id=1995 
• www.ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9D%E1%83%A5%E   
     1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1
     %83%90%E1%83%AC%E1%83%9B%E1%83%98%E1%8
     3%A1%E1%83%98 
• www.youtube.com/watch?v=QgRrlDfzqY8 
• www.pirveliradio.ge/?newsid=19900 
• www.topnews.mediamall.ge/?id=88935 - სტატიები ოქროს   
      საწმისზე ქ, სოჭში
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ღვინის ტურიზმის განვითარების 
სტრატეგიები

ავტორი: ელისო ქოზაშვილი
სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი

შესავალი
საქართველოში ტურიზმის სხვადასხვა მიმართულების 
განვითარების დიდი პოტენციალია, ღვინის ტურიზმი კი 
მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტულია. 
საქართველოს, როგორც ვაზისა და ღვინის სამშობლოს, 
ტურიზმის ამ სფეროს განვითარებისათვის დიდი რესურსი 
და პოტენციალი გააჩნია. პროცენტულად  ტურისტების 
მთავარი შენაძენი ქვეყანაში ყოფნისას ქართული ღვინოა. 
მსოფლიოში ცნობილი 2000 ყურძნის ჯიშიდან 500 
ქართულია. ღვინის ტურიზმი ვაზის დაკრეფვის, დაწურვის, 
ღვინის დაყენებისა და დაჭაშნაგირების პროცესის გარდა, 
ქართულ სუფრასა და ტრადიციებთან ზიარებაც გახლავთ.

საქართველოს მევენახეობის და მეღვინეობის განვითარება 
განუყოფლადაა დაკავშირებული ქართველი ხალხის 
ისტორიასთან. ღვინის დამზადების ხელოვნება ადასტურებს 
ერის მაღალ შინაგან კულტურას, რამდენადაც ღვინოსთან 
არის შერწყმული ადამიანის ნიჭი, შესაძლებლობა, 
გემოვნება და ტრადიციული  კულტურა. საქართველოში 
ჩამოსული ტურისტების 100% თუ არა, 80% მაინც ითხოვს 
ღვინის გასინჯვას. თუმცა ხშირ შემთხვევაში მოუწყობელი 
ინფრასტრუქტურისა და დაბალი ხარისხის სერვისის გამო, 
მიწოდება ყოველთვის ვერ აუდის მოთხონას, რაც, თავის 
მხრივ, ჩრდილს აყენებს ღვინის სამშობლოს სტატუსის 
მატარებელი ქვეყნის რეპუტაციას.

ისტორია
საქართველოს ღვინის კულტურასთან რვაათასწლიანი უწყვეტი 
ისტორია აკავშირებს, რასაც მრავალი არქეოლოგიური აღმოჩენა 
და ისტორიული ფაქტი ადასტურებს. საქართველოს მუზეუმებში 
დაცულია მეღვინეობასთან დაკავშირებული, ათასწლეულებით 
დათარიღებული მრავალი ექსპონატი.

არქეოლოგებმა თბილისის სამხრეთით, ქვემო ქართლში, 
მარნეულის ველზე, დანგრეული გორას ნასახლარში ძვ. წ. 
მე-6 ათასწლეულის ვაზის რამდენიმე წიპწა აღმოაჩინეს და 
მორფოლოგიური და ამპელოგრაფიული ნიშნების მიხედვით 
ვაზის კულტურულ სახეობას - “Vitis Vinifera Sativa”-ს 
მიაკუთვნეს. კულტურული ვაზისა და ღვინის უძველესი 
კვალი აღმოჩენილია დანგრეული გორის მეზობლად 
მდებარე ნეოლითური ხანის სხვა ნამოსახლარებშიც 
(შულავერის გორა, გადაჭრილი გორა, ხრამის დიდი გორა, 
არუხლოს გორა, ხიზანაანთ გორა და სხვა). ვაზის წიპწების 
გარდა, ნაპოვნია კულტურული ხორბლისა და პარკოსნების 
ნაშთები, სამეურნეო იარაღები და თიხის ჭურჭელი, რითაც 
მტკიცდება, რომ ძვ. წ. VI-V ათასწლეულში, ნეოლითის 
ხანაში, აქ დასახლებული ადამიანი უკვე განვითარებულ 
სამეურნეო საქმიანობას, მათ შორის – მევენახეობასა და 
მემარცვლეობას ეწეოდა. ნამოსახლარების გათხრებისას 
აღმოჩენილი საღვინე თიხის ჭურჭლის ნატეხები მიანიშნებს, 
რომ უკვე ნეოლითის ხანაში საქართველოს ტერიტორიაზე 
მწარმოებლური მეურნეობის არა საწყისი, არამედ უკვე 
კარგად განვითარებული ეტაპი იყო, რაც ადასტურებს, რომ 
ვაზის გაშენება საქართველოს ტერიტორიაზე ადამიანმა 
კიდევ უფრო ადრინდელი პერიოდიდან დაიწყო. 

სხვადასხვა არქეოლოგიური გათხრის დროს აღმოჩენილი 
ნეოლითური ხანის ქვევრის ტიპის ჭურჭელი, 
კულტურული ვაზის ნამარხი წიპწები, თიხის საღვინე 
ჭურჭლის ფრაგმენტებში დალექილი ღვინის მჟავა და 
კულტურული ვაზის მტვერი, ველურ და აბორიგენულ ჯიშთა 
მრავალფეროვნება, ღვინის უნიკალური ჭურჭელი - ქვევრი 

და ქვევრის ღვინის დაყენების დღემდე შემორჩენილი 
უძველესი ტექნოლოგიები მიუთითებს, რომ საქართველო 
უძველესი მეღვინეობის ქვეყანაა.

ქართული ღვინის ისტორიაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პერიოდად 
XIX საუკუნე მიიჩნევა. ქართველი პოეტისა და საზოგადო მოღვაწის 
ალექსანდრე ჭავჭავაძის დიდი მონდომებით ქართული ღვინო 
ევროპულ ღვინოს დაუახლოვდა. ზოგიერთი ადგილწარმოშობის 
დასახელების ღვინო, რომლებიც დღეს დიდი პოპულარობით 
სარგებლობს, ჯერ კიდევ XIX საუკუნის 30-იანი წლებიდან 
მზადდებოდა ჭავჭავაძის მამულში. 90-იანი წლების დასაწყისში უკვე 
რეგულარულად აწარმოებდნენ ღვინოებს: „წინანდალს“, „მუკუზანს“, 
„ნაფარეულს“, „თელიანს“. ამავე პერიოდში სოფელ რუისპირში 
ცნობილმა გერმანელმა ღვინის სპეციალისტმა ლენცმა შექმნა ღვინის 
მარანი და გააშენა ვაზის ქართული და უცხოური ჯიშები.

XX საუკუნის დასასრულიდან მოყოლებული ქართული 
ღვინო გამუდმებით ვითარდება. ქართველმა მეღვინეებმა 
საკმაოდ წარმატებულად შეაღწიეს ევროპის, ამერიკისა და 
აზიის ბაზრებზე, ქართულ ღვინოზე გაიზარდა მოთხოვნა, 
მას აქვს საკმაოდ დიდი პოტენციალი და წინა პირობა, რომ 
მსოფლიო ღვინის ბაზარზე ერთ-ერთი საპატიო ადგილი 
დაიკავოს.

საქართველოს მრავალფეროვანი ბუნებრივი პირობები 
საუკეთესო გარემოს ქმნის მაღალხარისხიანი მევენახეობა-
მეღვინეობის განვითარებისთვის, რომლის თავისებურებათა 
მიხედვით ქვეყნის ტერიტორია იყოფა შემდეგ ზონებად და 
მიკროზონებად: 

 •   კახეთი. ქვეზონები: შიდა კახეთი, გარე კახეთი; 
 •   ქართლი. ქვეზონები: ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი, ზემო ქართლი; 
 •   მესხეთი; 
 •   იმერეთი. ქვეზონები: ზემო იმერეთი, შუა იმერეთი, ქვემო იმერეთი; 
 •   რაჭა-ლეჩხუმი. ქვეზონები: რაჭა, ლეჩხუმი; 
 •   შავი ზღვის სანაპირო ზონა. ქვეზონები: აჭარა, გურია, სამეგრელო,   
აფხაზეთი.

რაღა თქმა უნდა, კახეთი ქართული მეღვინეობის უმთავრესი 
რეგიონია, თუმცა უნდა აღინიშნოს მესხეთის პოტენციალი, 
რომელსაც ღვინის ტურიზმის განვითარების მხრივ დიდი 
პერსპექტივა გააჩნია. აღსანიშნავია, რომ უძველესი ვაზის 
ჯიში „ცხენის ძუძუ“ სხვა მესხურ ჯიშებთან ერთად 4-დან 
5 საუკუნემდე მოითვლის და წამყვანი ადგილი უჭირავს 
ვარძიასთან მდებარე სოფელ ჭაჭკარში. რაც შეეხება ჭაჭკარს, 
ეს არის უნიკალური სოფელი-ნასოფლარი კლდეში ნაკვეთი 
საწნახელებით, უიშვიათესი ვაზის ჯიშებით, ის მართლაც ღვინის 
და ვაზის კარია, ჭაჭის კარი. სწორედ ეს სოფელი ამარაგებდა 
ვარძიისა და ვანის ქვაბების მონასტრებს. მეცნიერების ერთი 
ნაწილი მიიჩნევს, სახელგანთქმული ვაზის ჯიშები „საფერავი“, 
“ოცხანური საფერე” და “ხიხვი” ტაო-კლარჯეთში ისტორიული 
მესხეთის ერთ-ერთ ნაწილში წარმოიშვა, თუმცა დღეს მის 
სამშობლოდ კახეთი მიიჩნევა. გიორგი ნათენაძის მიერ მის 
საკოლექციო ნაკვეთზე ჩატარებული ცდებით დასტურდება 
რომ ეს ჯიშები მესხეთის ყინვას კარგად უძლებენ, რაც კიდევ 
ერთხელ მოწმობს გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ ქართული 
მევენახეობის და მეღვინეობის აკვანი სწორედ მესხეთია. 
მესხეთი არის ის ადგილი, სადაც შესაძლებელია ღვინის 
ტურიზმის უკეთ განვითარება და ამით უფრო მეტი ტურისტის 
მოზიდვა.

რა გაკეთდა
აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ის ფაქტებიც, რომ ღვინის 
ტურიზმის განსავითარებლად ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა. 
პირველ რიგში დაიხვეწა ხარისხი, შეფუთვა,  ეტიკეტი და ა.შ.  
ასევე არსებობს ღვინის ეროვნული სააგენტო, რომელიც ხელს 
უწყობს ქართული ღვინის პოპულარიზაციას და ცნობადობის 
ამაღლებას, ქართული ვაზისა და ღვინის კულტურის კვლევას 
და პოპულარიზაციას, ცდილობს ვაზის იშვიათი და უნიკალური 
ქართული ჯიშების აღდგენას. 
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თბილისში (BPI) – სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და ღვინის 
ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით, უკვე მესამე წელია 
ქართული ღვინის დღე აღინიშნება. ღონისძიების მუდმივი 
პარტნიორები არიან ასოციაცია ქართული ღვინო, საქართველოს 
სომელიეთა ასოციაცია, კახეთის მეღვინეთა გილდია, ღვინის 
კლუბი და ღვინის ტურიზმის ასოციაცია. ქართული ღვინის 
კვირეულის ფარგლებში, საქართველოს რეგიონების მასშტაბით 
არაერთი ღონისძიება იმართება, ეწყობა ღვინის გამოფენა-
დეგუსტაციები, პრეზენტაციები, ღვინის ტურები და ა.შ. ჩატარდა  
ღვინის კონკურსი, რომლის გამარჯვებულსაც საზეიმო მიღებაზე 
ქართული ღვინის ორდენი გადაეცა.

ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 2016 წელს, 
საქართველოდან მსოფლიოს 53 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 
50 მილიონამდე ბოთლი ღვინო, რაც 38 პროცენტით აღემატება 
2015 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. სააგენტოს ცნობით, 
ღვინის, ბრენდის, ჭაჭის, ღვინომასალის, ჩამოსასხმელი ბრენდისა 
და საბრენდე სპირტის ექსპორტის შედეგად მიღებულმა 
შემოსავლებმა საანგარიშო პერიოდში 194,3 მლნ აშშ დოლარს 
მიაღწია, რაც 32%-ით მეტია 2015 წლის მაჩვენებელთან (146,5 მლნ 
აშშ დოლარი) შედარებით. 

ქართული ღვინის დარგს თავისი სპეციფიკა აქვს. ოფიციალურად  
130-ზე მეტი ღვინის კომპანიაა დარეგისტრირებული, რომლებსაც 
ღვინო ექსპორტზე გააქვთ. საქართველოში ღვინო ძალიან 
ბევრ ოჯახშიც იწარმოება. საუბარია დაახლოებით 100 000  
მეწარმეზე, თუმცა ყველას არ გააქვს  ღვინო გასაყიდად, ხშირად 
ჩამოსასხმელის სახით ჰყიდის. ექსპორტიორი ქვეყნების პირველი 
ხუთეული ასე გამოიყურება: რუსეთი (27 222 076 ბოთლი), უკრაინა 
(5 811 050), ჩინეთი (5 299 149), ყაზახეთი (3 393 435) და პოლონეთი 
(2 329 820).

რა შეიძლება გაკეთდეს
როგორც უკვე  აღვნიშნე, საქართველოში ძალიან დიდი 
პერსპექტივა არსებობს ღვინის ტურიზმის და ღვინის 
ტურების განვითარებისთვის, არსებობს მოთხოვნაც. 
უბრალოდ ხშირად ღვინის ტურიზმსა და ღვინის ტურზე 
არასწორი წარმოდგენა აქვთ. ღვინის ტურიზმი არ 
არის მხოლოდ ის, რომ მიხვიდე რომელიმე კომპანიაში, 
დააგემოვნო ღვინო, მოისმინო გრძელი სადღეგრძელოები, 
მრავალჟამიერი და წამოხვიდე. ღვინის ტურიზმი მაშინ 
იქნება საინტერესო, როდესაც ტურისტი უშუალოდ იქნება 
პროცესში ჩართული, მაგალითად წავიყვანთ რთველში 
და ვანახებთ ყურძნის დაკრეფის პროცესს, შეგვიძლია 
მივაღებინოთ მონაწილეობა ღვინის დაწურვაში და სხვა.

ვფიქრობ, ღვინის ტურიზმს აქვს დიდი პერსპექტივები, 
მაგრამ ბევრი რამ მოსაწესრიგებელ-დასალაგებელია. 
იყო მცდელობა ამ ყველაფრის გააზრებისა და შეიქმნა 
კიდეც სხვადასხვა სტრუქტურები. დიდ კომპანიებში, 
ქარხნებში, ასევე კერძო მარნებში დაიწყო ღვინის 
ტურიზმის განვითარება, მაგრამ ამ ყველაფერს ხშირად 
არ აქვს სათანადო სახე, რაც ალბათ უფრო ადგილობრივი 
მარკეტინგის პრობლემაა. ამ ტურების შეფუთვა ხდება 
ძალიან უბრალოდ, ან არასათანადო პროფესიონალიზმით და 
ხშირად ტურისტისთვის ის აღარ არის საინტერესო. როდესაც 
მიდიხარ ქარხანაში, სადაც გახვედრებენ 2-3 სახეობის 
ღვინოს, ძალიან მშრალად გიყვებიან ამა თუ იმ ისტორიას 
და ეს ტური დეგუსტაციასთან ერთად სრულდება ნახევარ 
საათში ან ორმოც წუთში, ტურისტი, ცხადია, კმაყოფილი ვერ 
დარჩება. ფულს რაშიც იხდი, იმის საფასური პროდუქტი ან 
მომსახურება უნდა მიიღო. ხშირ შემთხვევაში სულ არ არის 
გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონების სპეციფიკა. 
კახეთში ჩატარებული ღვინის ტური ძალიან ჰგავს ხოლმე 
იმერეთში ან სხვაგან ჩატარებულ ტურებს.  ყველა რეგიონს 
აქვს თავისი განსახვავებული სპეციფიკა, რაზეც ტურის 
დროს იშვიათად აკეთებენ აქცენტს. აქვე აღვნიშნავ იმასაც, 
რომ სხვადასხვა კუთხეში, მისთვის დამახასიათებელ 
ღვინოსთან ერთად კარგი იქნება თუ მივართმევთ იქაურ 
ტრადიციულ პროდუქტსაც.  ზოგადად ღვინის ტური 

შეიძლება იყოს ერთ, ორ ან მეტ დღიანი. კახეთში ღვინის 
დეგუსტაციაზე კომპანიები ტრადიციულად სთავაზობენ 
ხოლმე სტუმრებს „წინანდალს“, „რქაწითელს“, „საფერავს“, 
„ქინძმარაულს“ ან „ალაზნის ველს“, ეს მაშინ, როდესაც 
თითოეულ კომპანიას აქვს საკუთარი, მხოლოდ მათთვის 
დამახასიათებელი ღვინოებიც, რომელთა დაჭაშნიკება 
ტურისტისთვის გაცილებით საინტერესო შეიძლება იყოს.

კიდევ უფრო რთულად გვაქვს საქმე სერვისის სფეროში, ტურის 
დროს თუ მეღვინე ან გამოცდილი თანამშრომელი დაგხვდა 
ადგილზე კარგია, მაგრამ არის შემთხვევებიც, როცა  სამწუხაროდ 
გხვდება გამოუცდელი კადრი და საუბრობს საკითხზე, რომელიც 
ნაკლებად იცის და უმეტესად არ იცავს  ღვინის თანმიმდევრობასაც. 
შეიძლება კომპანიის წარმომადგენელი საუბრობდეს და თავს 
იწონებდეს იმით, რომ ღვინოები ფრანგულ მუხის კასრში აქვთ 
დაძველებული, მაგრამ არ იცოდეს, რა განსხვავებაა ფრანგულ 
და ქართულ მუხის კასრებს შორის, ვერ გპასუხობდეთ რისგან 
მზადდება ესა თუ ის ღვინო, კუპაჟის შემთხვევაში რამდენია 
პროცენტულობა... თითქოს დეტალებია ეს ყველაფერი, 
მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია. მომსახურების სფეროში 
უამრავი დეტალი არსებობს მთელი პროცესის განმავლობაში: 
სატელეფონო ზარიდან დაწყებული სტუმრის გასტუმრებამდე. 
ღვინისა და  დეგუსტაციის გარდა, ბევრი რამ არის დამოკიდებული 
დამხვედრზე და სერვისზე. ღვინის დეგუსტაციაზე პირველ რიგში 
უნდა მოხდეს ღვინის  წარდგენა, დახასიათება და მხოლოდ შემდეგ 
დაგემოვნება.

მიუხედავად ამ პრობლემებისა საქართველო, როგორც 
ღვინის ქვეყანა კარგად არის შეფუთული და კარგად არის 
გატანილიც საერთაშორისო ბაზარზე,  ჩამოდის სტუმარიც, 
მაგრამ... ადგილზე ცუდი სერვისის გამო  უკმაყოფილო 
რჩება, მოკლედ, ეს არის  პრობლემა, რომლის მოგვარებაც 
შესაძლებელია მონდომების და შრომის შედეგად.

გამოყენებული ლიტერატურა:

• www.tabula.ge/ge/story/59804-ghvinis-turizmi-gamotsveve 
      bi-da-perspeqtivebi
• www.24hours.ge/weekend/story/34145-ghvinis-turizmi-saqartveloshi
• www.pirveli4ever.wordpress.com
• www.georgianwine.gov.ge/geo/text/127/
• www.forbes.ge/news/182/Rvinisa-da-kerZis-Sexameba
• www. gnta.ge
• www.ick.ge/articles/18597-i.html
• www.meskheti.weebly.com/
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საქართველოში სასტუმროების 
კლასიფიკაციის დარეგულირება

ავტორი: ქეთევან ჩიქოშვილი
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

თანამედროვე სასტუმროების ისტორია ღამის გასათევი 
თავშესაფრებისა და ტავერნებისგან იწყება, რომელთაც 
დღევანდელ სრულსერვისიან სასტუმროებთან საერთო ბევრი 
არაფერი აქვთ. ზოგადად, სასტუმროების ბიზნესი და მისი 
განვითარება საკმაოდ საინტერესო თემაა, განსაკუთრებით 
ფინანსური თვალსაზრისით. სასტუმროების ბიზნესი 
მაღალი ხარისხის რისკთანაა დაკავშირებული და რამდენიმე 
ფაქტორზე ყურადღების გამახვილება, მისი წარმატებული 
ფუნქციონირებისთვის აუცილებელია: მოთხოვნა არსებული 
ბაზრის გათვალისწინებით და ინვესტირებული კაპიტალის 
ხარისხი ყველაზე მნიშვნელოვანი წინაპირობებია. დღეს 
საქართველოში ყველაზე განვითარებადი სფერო სწორედაც, 
რომ ტურიზმია. სტუმარმასპინძლობის ობიექტების 
რაოდენობა დღითიდღე იზრდება და სულ უფრო და უფრო 
საჭირო ხდება რეგულაციებისა და სხვადასხვა სტანდარტების 
შემოღება, რათა ეს სფერო უფრო კონტროლირებადი და 
პერსპექტიული გახდეს. დღეს საქართველოში არ არსებობს 
არანარი კომპანია, არასამთავრობო ორგანიზაცია ან 
სახელმწიფო წარმომადგენლობა, რომელიც  სასტუმროების 
სტანდარტებსა და მათ მდგომარეობას გააკონტროლებს. 
არსებობს მხოლოდ „სუბიექტური“ შეხედულების, სასტუმროს 
მეპატრონეები, რომლებიც თვითონ ანიჭებენ საკუთარი 
თვითშეფასების მიხედვით ობიექტს ვარსკვლავებს. ეს 
არასწორი მიდგომაა, რომელიც ამ სფეროს განვითარებას 
საკმაოდ უკან წევს. ამ ტიპის „სტანდარტებით“ 
საბოლოოდ ძალიან ცუდ შედეგამდე მივალთ, მივიღებთ 
უკმაყოფილო სტუმრების საკმაოდ დიდ რაოდენობას, 
დაბალ სტანდარტებს, უნდობლობას და გაფუჭებულ 
იმიჯს. კონკურენტუნარიანობის გაზრდა მსოფლიო დონის 
ტურისტული მომსახურების შეთავაზების გზით - არის 
მთავარი სტრატეგიული მიზანი. რა თქმა უნდა, ეს თემა არ 
მოიცავს მხოლოდ ერთ კონკრეტულ სფეროს, რადგან ეს 
ბევრად მასშტაბური და ხანგრძლივ პერსპექტივაში უფრო 
შედეგის მომტანია. ბაზრის ამ ტენდენციიდან გამომდინარე 
გადავწყვიტე მომეძიებინა, რომელიმე საერთაშორისო 
კომპანია, რომელიც იქნებოდა ავტორიტეტული და 
საქართველოში არსებული სასტუმროებითვისაც ამ 
კომპანიასთან თანამშრომლობა იქნებოდა პრესტიჟული. 
ავირჩიე ერთ-ერთი კომპანია, რომლთანაც სამომავლოდ 
შესაძლებელი იქნებოდა თანამშრომლობა. “Hotel Stars Union”- 
ეს არის “THE HOTREC”- ის შვილობილი კომპანია, რომელიც 
ევროპის მასშტაბით ატარებს სწორედ სასტუმროების 
კლასიფიკაციას დაწესებული სტანდარტების მიხედვით. 
ამ ორგანიზაციაში გაერთიანებულია 10-მდე წამყვანი 
ევროპული ქვეყანა. შედეგად  სამომავლოდ გავხდებით 
თანამშრომლები ამ კომპანიასთან (უკეთესი ალტერნატივის 
შემთხვევაში სხვასთან). შედეგად, შეიქმნას ამ ორგანიზაციის 
ოფიციალური წარმომადგენელი შპს “Stars Solution-Georgia” 
ან სხვა ალტერნატიული ორგანიზაციის ტიპი. პროექტის 
სამუშაო დასახელება Stars Solution იქნება. ვფიქრობთ, რომ 
ეს სახელი უმეტესად ასახავს იმ მიზანს, რისთვისაც შეიქმნა 
კომპანია. მგონია, რომ ეს არის მარტივად დასამახსოვრებელი 
და თანამშრომელი კომპანიის არსთან დაკავშირებული. 
კომპანიის მთავარი მაპოზიციონირებელი იქნება მისი ძლიერი 
და ავტორიტეტული „მშობელის“ სახელი და მისი სტანდარტის 
მოპოვების პერსპექტივა. იმის გათვალისწინებით, რომ 
ჩვენ შევდივართ B2B ბაზარზე, სტანდარტული სარეკლამო 
კამპანიები, როგორებიც არის ფლაერები, პრომო აქციები 
და სხვა არ არის მიზანშეწონილი. მნიშვნელოვანია აქცენტი 
გაკეთდეს უშუალოდ კომპანიებში, რადგან მათთან 
მიიტანოთ მესიჯი, თუ რამდენად პრესტიჟული და მათთვის 

მნიშვნელოვანია ჩვენი კომპანიის მომსახურება. კომპანია 
ასევე დაეხმარება სხვადასხვა ტიპის სტრატეგიებისა და 
კონცეფციების შემუშავებაში სასტუმროებს, რომ მათ 
შეძლონ განვითარება და ის ხარვეზები, რომლებიც იქნება 
აღმოჩენილი - გამოსწორდეს. კომპანია შესთავაზებს შემდეგ 
პროდუქტებს: 

1. სასტუმროების აღწერა, შემოწმება, დახასიათება და 
საბოლოოდ სტანდარტის მინიჭება (ვარსკვალების მინიჭება 
1-დან 5+-მდე).

2. კონცეფციების შემუშავება, ახალი სტრატეგიების 
დაწესება და სასტუმროს განვითარება.

3.  Hotel Star Union-ის საერთაშორისო საძიებო სისტემაში 
მოხვედრა, ჩვენი მომსახურების მიღების შემდეგ.

ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასეთი ტიპის მომსახურების მიღება 
მნიშვნელოვანი უნდა გავხადოთ ყველა სასტუმროსთვის. 
მათ უნდა მივახვედროთ, რომ ეს მომსახურება საკმაოდ 
მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულია. მიჭირს რიცხვებზე 
საუბარი და იმის განსაზღვრა თუ რა ეღირება ერთი 
სასტუმროს სრული შემოწმება და მისი კლასიფიკაცია. 
თუმცა დასაწყისისთვის ვფიქრობ, რომ ფასი დამოკიდებული 
იქნება სასტუმროს მიახლოებით კლასზე. 1-დან 5-მდე 
ამის განსაზღვრა წინასწარ შესაძლებელია, სპეციალური 
კალკულატორის დახმარებით, რომელიც დაგვეხმარება 
ფასის დადგენაში.

სამუშაო ღირებულებები სასტუმროს მომსახურების 
განისაზღვრება ასევე შემოწმების შემდეგ აქვთ თუ არა 
სურვილი გააგრძელონ ჩვენთან ურთიერთობა. ჩვენთან 
მომხარებელს შეეძლება მიიღოს მხოლოდ შემოწმება და 
მიენიჭოს სტანდარტი და ეს იყოს მისთვის საკმარისი, ან 
გააგრძელოს ურთიერთობა გამოყოს ბიუჯეტი, რომ უფრო 
განვითარდეს. ვთქვათ, სასტუმრო „ვილა რეზიდენსმა’’ 
მიიღო 2 ვარსკვლავი და მას სურს შევიდეს 3 ვარსკვლავიან 
სასტუმრობის რიცხვში. ამ დროს ჩვენი სპეციალისტები 
შეუდგენენ მას კონცეფციას, ბიუჯეტირებას და ყველანაირ 
დახმარებას გაუწევენ რათა მიიღოს ეს 3 ვარსკვლავი.

ფასების უხეში მოცემულობა ასე გამოიყურება

        
          და                
                             
მომსახურების მიღება - 1500 დან 3000 ლარამდე
                           
                             3000 დან - 5000 ლარამდე

                         5000 დან - 10000 ლარამდე
                                            
                                              - 10000 ლარიდან

კალკულატორის დეტალებზე რომ ვისაუბროთ ის ჩვენი 
პარტნიორის საიტზე დევს http://hokla.benchmarq.eu/main.
php?action=login&test. კლასიფიკაციის ზოგადი ტესტია, 
რომელიც როგორც ჩვენვის საკმაოდ გამოსადეგი იქნება, 
ასევე მომხმარებლებს და სასტუმროს მფლობელებს 
შეეძლებათ ისარგებლონ.
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სასტუმროების კლასიფიკაცია:

*ზემოთ მოყვანილია Hotel Stars Union - ის კლასიფიკაცია, 
თუ რა კრიტერიუმებს უნდა შეესაბამებოდეს სასტუმრო, 
რომ მან მიიღოს ესა თუ ის ვარსკვლავი.  უფრო დეტალური 
კლასიფიკაციისთვის იხილეთ შემდეგი გვერდი:

www.hotelstars.eu/fileadmin/Dateien/PORTAL_HSU/Kriterien-
kataloge/EN_Hotelstars_Union-Criteria_2015-2020.pdf

მომხმარებლამდე მისატანი მესიჯები:
ჩვენ ვთავაზობთ მაღალი ხარისხის მომსახურებას, მაღალი 
სტანდარტების გათვალისწინებით;
•  კონკრეტული და ზუსტი პასუხები ნებისმიერ კითხვაზე;
•  მოქნილობა, მუდმივი ცვლილება, ინოვაციური იდეები, 
მოდერნიზება უახლესი სტანდარტებით და ქართული 
შემოქმედებით;
•  ღია პოლიტიკა, სამართლიანი და მიუკერძოებელი 
სტრუქტურა;
•  ხარისხის მართვა;
•  მომხარებლებისთვის  ამომწურავი ინფორმაცია;
• საერთაშორისო სავაჭრო მარკა, ბრენდინგი, 
სასტუმროების იმიჯის გაზრდა;
•  საერთო ინფორმაციული ბაზა;
• ჯანმრთელი კონკურენცია - ბაზარზე შეიქნება 
კონკურენტუნარიანი ფასი და სამუშაო გარემო;

ჩვენ ვართ ერთადერთი კომპანია, რომელიც იზრუნებს 
თქვენს ბიზნესზე, მისცემს მას საერთაშორისო სტატუსს 
და ასევე საქართველოში შეეცდება შექმნას ჯანსაღი 
კონკურენცია. ფასების დარეგულირებას შეუწყოს 
ხელი და ასევე მოიზიდოს უფრო მეტი ტურისტი თქვენი 
ბიზნესისათვის.

პოტენციური მომხამრებლები
ჩვენი პოტენციური მომხმარებელი დასაწყისისთვის 
ვფიქრობთ, რომ იქნება პატარა სასტუმროები, 3 და 
2 ვარსკვლავიანები. რადგან ბაზარზე არსებული 
კონკურენციის გამო ისინი უფრო დაინტერესებულნი 
იქნებიან ბრენდულობის და სტატუსის მინიჭებაში. შემდეგ 
უკვე ვფიქრობთ, რომ დიდი სასტუმროებიც მიიღებენ 
გამოწვევას და ჩაებმებიან ჩვენს პროგრამაში. მაგრამ ამ 
შემთხვევაში ვითვალისწინებთ რისკებს იმის, რომ ბევრ 
მათგანს სუბიექტური მიზეზებით აქვთ მინიჭებული 4-5 
ვარსკვლავი და მათ ინტერესებში შეიძლება არ შედიოდეს 
მათი დაკარგვა. სწორედ ამიტომ, ჩვენ არ შემოვიდოდით 
საქართველოს ბაზარზე, როგორც მხოლოდ კლასიფიკაციის 
მიმცემი, ჩვენ გვსურს, რომ დავეხმაროთ ქართველ 
მეწარმეებს და სასტუმროს მფლობელებს შეინარჩუნონ 
ის ადგილი, რომელიც მათ უკავიათ, ან სურთ, რომ 
დაიკავონ. დღეს საქართველოში დაახლოებით 1000 
აქტიური სასტუმრო დაწესებულება ფუნქციონირებს და 
მათი რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. ეს საკმაოდ 

. ყველა ოთახი
  აღჭურვილია
  აბაზანით და
  ტუალეტით
. ოთახის
  ყოველდღიური
  დასუფთავება
. ტელევიზია ყველა
  ოთახში
. მაგიდა და სკამები
. საპონი და შხაპის     
  გელი
. პირსახოცები
. მიმღები (reception
   service)
. საერთო  ტელეფონი
. საუზმე
. სასმელები
  სასტუმროში
. დეპოზიტის     
  არსებობის    
  შესაძლებლობა

. ინდივიდუალური
  სანათი საწოლის          
  გვერდზე  
. ინტერნეტი
   ოთახში ანსაერთო 
   სივრცეში 
. გადახდა ბარათით
. ტანის სააბაზანო
  გელი საშხაპეში ან
  აბაზანაში
. თაროები
. სანიტარული                   
პროდუქტები:

  კბილის პასტა,
  ჯაგრისი,საპარსი
  საშუალებები

. მიმღები ღიაა 14  
  საათის 
  განმავლობაში
. სატელეფონო
  კომუნიკაცია 24
  საათის
  განმავლობაში. 
. ორენოვანი
  მომსახურე 
  პერსონალი     
. lounge suite- 
  მიმღებში,ბარგის  
  მომსახურება
. ბარი   ნომერში
. ტელეფონი    
  ნომერში                  
. თმის საშრობი და
  პირსახოცები
. სარკე,ბარგის
  დასადები ადგილი,
  კარადა
. საკერავი
  კომპლექტი,
  ჭურჭელი,
  სამრეცხაოს
  მომსახურება
. დამატებითი
  ბალიში და საბანი
  მოთხოვნის 
  მიხედვით
. სისტემური 
  მიდგომა
  პრობლემური
  სიტუაციების
  დროს
  

. მიმღები ღიაა 16  
  საათის 
  განმავლობაში
. სატელეფონო
  კომუნიკაცია 24
  საათიანი
  მომსახურება 
. ლობი-
  დასაჯდომებით და
  სასმელების
  სერვისით,სასტუმ-
  როს ბარი
. შვედური მაგიდის
  ტიპის საუზმე ან
  ოთახის სერვისი
. მინიბარი ან 16
  საათიანი ოთახის  
სერვისის
  მომსახურება
  სასმელებით
. სააბაზანო ხალათი
  და ,,slippers’’
. კოსმეტიკური
  პროდუქტები
  (ფრჩხილების,
  ქლიბი, ბამბა,
  ყურის ჩხირები და
  სხვა)
. დიდი სარკე,
  სააბაზანო დიდი
  კომპლექტები.
 

. მიმღები მუშაობს 24 
  საათის განმავლობაში
  მრავალენოვანი
  მომსახურე პერსონალი
. პარკინგის მომსახურება
. კონსიერჟი და კარგის
  ბიღი
. დიდი მისაღების ჰოლი
  მრავალი დასაჯდომით         

და სასმელის სერვისით
. პერსონალური მისალმება
  თითოეული
  სტუმრისთვის
  (ყვავილებით ან    
 სასტუმროს ნომერში 

   საჩუქრით)
. მინიბარი და საჭმელების
  სერვისი 24 საათის 
  განმავლობაში
. პერსონალური მოვლის
  საშუალებები ფლაკონებში
. ინტერნეტი და
  კომპიუტერი მოთხოვნის
   შესაბამისად ნომერში
. სეიფი ოთახებში
. დაუთოების სერვისი
  1 საათის ხანგრძლივობით
. ფეხსაცმლის გაწმენდის
   სერვისი
. საღამოს გასართობი
   ივენთები და mistery guest

   სასტუმროში

1 2 3 4 5
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მაღალ შემოსავლიანი ბაზარია და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 
პირველი წლის ბოლოსთვის ამ 1000-დან 20 სასტუმროს 
კლასიფიკაციაც, რომ მოვახდინოთ უკვე საკმაოდ 
წარმატებულ წლად შეგვიძლია ვაღიაროთ.

მარკეტინგული ღონისძიებები
დასაწყისისთვის მნიშვნელოვანია ხალხის მხარდაჭერა, თვითონ 
ქართველ მოსახლეობას, რომ დავანახოთ რამდენად მნიშვნელოვან 
საქმეს ვასრულებთ და შევძლოთ ყველას გონებამდე მივიტანოთ 
მესჯი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული ბიზნესისა 
და ტურიზმის გასაძლიერებლად. ვფიქრობთ, რომ დავიწყებთ 
თანამშრომლობას ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან და 
ჩვენი კომპანიის გაპიარებას დავიწყებთ ტელევიზიით. სხვადასხვა 
გადაცემებში, როგორიც არის შუა დღე, ბიზნეს გადაცემები 
და საღამოს საინფორმაციო გამოშვებები. განსხვავებული 
გადაცემები საჭიროა იმისთვის, რომ გავიდეთ სხვადასხვა 
სეგმენტის მოსახლეობაზე, როგორც უშუალოდ ჩვენ კლიენტებზე, 
ასევე მოსახლეობაზეც. 

უშუალოდ კომპანიებთან ვაპირებთ  გამოვიყენოთ ინდივიდუალური 
მიდგომა, შევთავაზოთ ინდივიდუალური ფასები და ზუსტად ის 
მომსახურებები, რომლებიც მათ სჭირდებათ. დღესასწაულებზე, 
გავუგზავნოთ ჩვენს თანამშრომელ კომპანიებს სხვადასხვა საჩუქრები 
და მოვიწვიოთ ღონისძიებებზე. 

ასევე შევქმნით გვერდს, სადაც იქნება განთავსებული სრული 
ინფორმაცია ჩვენზე და ჩვენს მომსახურებებზე. საზოგადოებასთან 
ურთიერთობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური ქსელებიც 
გამოვიყენოთ, რომ ხალხმა იცოდეს ჩვენი წარმატების შესახებ .

კრეატიული მიმართულება

ლოგო
ლოგო არის ყველაზე მთავარი ახალი კომპანიის შექმნისას. 
მან ზუსტად უნდა გადმოსცეს თუ რა მიზანს ემსახურება 
კომპანია, რა არის მისი მთავარი საქმიანობა და რაც მთავარია 
მარტივად მიიქციოს ყურადღება და იყოს დასამახსოვებელი. 
დარწმუნებული ვარ, ჩვენი კომპანიის დიზაინს დიზაინერები 
ბევრად უკეთესად შექმნიან, მაგრამ ეს სამუშაო ვარიანტებია. 
ვეცადე გადმომეცა სასტუმროს მიმართულების საქმიანობა, 
ყოფილიყო ლოგოში ვარსკვლავები, რომელიც არის ჩვენი 
საქმიანობის მთავარი გამომხატველი.

Bell boy-გამოხატავს სასტუმროს განუყოფელ ნაწილს ამ ნაწილით 
სურვილი მქონდა აღმენიშნა ჩვენი საქმიანობის მიმართულება. 
ვარსკვლავები - გამოხატავს უკვე, როგორც აღვნიშნე, ჩვენი 
საქმიანობის მთავარ მიზანს. დასახელება - უსვამს კომპანიის 
დასახელებას ხაზს, მისი სიმარტივიდან გამომდინარე ჩავთვალე, 
რომ ის უნდა ყოფილიყო ლოგოში, რადგან უფრო მარტივად 
დარჩენილიყო ადამიანების ქვეცნობიერში.

შეჯამება
საბოლოოდ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა ასეთი 
პროექტის საჭიროებას საქართველოში. დღეს ქართულ 

ბაზარზე არ არსებობს ერთიანი კლასიფიკაციის სისტემა. 
რის გამოც ძალიან ბევრი სასტუმრო სუბიექტურად 
აფასებს საკუთარ შესაძლებლობებს და ამის გამო 
შეჰყავთ შეცდომაში ტურისტები. სწორედ ამ საჭიროების 
გამო ვფიქრობ, რომ ჩვენი კომპანია აუცილებლად უნდა 
დამკვიდრდეს ქართულ ბაზარზე. უცხოელი პარტნიორის 
დახმარებით  შევძლებთ შემოვიტანოთ ევროპული სტანდარტი. 
ვიცოდით, რომ უცხოელი პარტნიორი კომპანიის დახმარების 
გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა ამის გაკეთება, რადგან 
აუცილებელი იყო უკვე ავტორიტეტული კომპანიის 
მიერ მინიჭებული სტანდარტი გავრცელებულიყო 
საქართველოშიც. კონკურენტუნარიანობის გაზრდა მსოფლიო 
დონის ტურისტული მომსახურების შეთავაზების გზით - 
არის ამ პროექტის მთავარი პრიორიტეტი. ეს არის იდეა, 
საიდანაც პროექტს ჩაეყარა საფუძველი. ჩემი აზრით დღეს 
საკმაოდ დიდი პროებლემაა დაურეგულირებელი სისტემა 
და მისი მოგვარება საქართველოსთვის კიდევ ერთი წინ 
გადადგმული ნაბიჯი იქნება.

გამოყენებული ლიტერატურა:

• www.en.wikipedia.org/wiki/Hotel_rating
• www.hotelstars.eu/
• www.hotelstars.eu/fileadmin/Dateien/PORTAL_Factsheet_01_17.pdf
• www.hotelstars.eu/fileadmin/Dateien/PORTAL_HSU/Krit 
      erienkataloge/EN_Hotelstars_Union-Criteria_2015-2020.pdf
• www.forbes.ge/news/640/sastumroebis-varskvlavTmricxveloba
• www.travelingeorgia.ge/news/108/
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ფრანგები საქართველოში - მუზეუმი 
„ნეგოციანტები“

რეგიონი: იმერეთი, რაჭა - ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი
 ავტორი: მარიამ ტყეშელაშვილი

თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
 ხელმძღვანელი: პროფესორი მედეა აბულაძე

აბსტრაქტი
ნაშრომი მოგვითხრობს ევროპის სავაჭრო ინტერესების 
გამტარებელი მოგზაურების, ,,ნეგოციანტების“ სტუმრობაზე 
საქართველოში. დღეს, როდესაც ევროპასთან ასე ახლოს 
ვართ, ჩვენთვისაც და უცხოელი ვიზიტორებისთვისაც 
ძალიან საინტერესო იქნება იმის გაგება თუ სად, 
როგორ და როდის დაიწყო ეს ურთიერთობები. ჩვენი 
მიზანია საქართველოში, კერძოდ კი ქუთაისში გაიხსნას 
ნეგოციანტთა მუზეუმი, სადაც თავს მოიყრის მათ მიერ 
დატოვებული უნიკალური ჩანახატები, ჩანაწერები თუ 
სხვადასხვა კვლევა. მიგვაჩნია, რომ ეს ხელს შეუწყობს 
იმერეთის ტურისტული პოტენციალის გაზრდასა და ახალი 
ტურისტული მარშრუტების შექმნას.

შესავალი
საქართველოში   ბევრი   ტურისტული   მიმართულებაა   განვითარებული,    
ბევრი ტურისტული   პროდუქტი   დაიგეგმა   დასავლეთ   
საქართველოში   და   მოქმედებს წარმატებულად. გვინდა 
შემოგთავაზოთ კიდევ ერთი, ჩვენი აზრით საინტერესო ნიშა 
ტურიზმის  სფეროში,  რომელიც  საჭიროებს  შესწავლას  და  
მეტ  ყურადღებას.  ესაა ევროპის   სავაჭრო   ინტერესების   
გამტარებელი   მოგზაურების,   „ნეგოციანტების“ (1) სტუმრობა  
საქართველოში,  ისინი  ძირითადად  ფრანგები  იყვნენ  
და  დიდი  კვალი დატოვეს  ისტორიაში.  დღეს,  როცა  
ევროკავშირთან  ასე  ახლოს  ვართ,  მათთვისაც საინტერესო  
იქნება,  საიდან  იწყებოდა  ეს  ურთიერთობები,  სად  
იკვეთებოდა  მათი სავაჭრო გზები და ინტერესები.

ძირითადი ნაწილი
სტატიის  მიზანია  ქ. ქუთაისში  დაფუძნდეს  მუზეუმი  
„ნეგოციანტები“,   ეს  იქნება შემეცნებით-საგანმანათლებლო 
ხასიათის,  ჟაკ ფრანსუა გამბას სახელობის მუზეუმი, სადაც 
ადგილს დაიჭერს ის ძვირფასი მასალა,  რომელიც არსებობს 
იმ მოგზაურთა თხზულებებში,      რომლებიც     ჩამოდიოდნენ     
საქართველოში,      შეიძლება     არა გულშემატკივრული  
მოსაზრებებით,  მაგრამ  თავისი  კვლევებით  დიდი  სამსახური 
გაუწიეს ჩვენი ქვეყნის ისტორიას.  მათი ნაშრომები დიდი 
ზომის ალბომების სახით არის  შედგენილი და მოიცავს 
უამრავ რუკებს, ჩანახაზებს, ჩანახატებს, მნიშვნელოვან 
ინფორმაციას, მაგრამ ბევრისთვის არაა ხელმისაწვდომი 
(ფოტო 1, 2, 3, 4, 5).

ფოტო 1 - ფრანსუა გამბა - გაბაშვილის 1738 წლის რუკა “სისტემა 
რიონის დინებისა ფაზისში“

(1).  L. negotians (negotiantis) - ნეგოციანტი - დიდი ვაჭარი, 
სოვდაგარი, რომელიც ბითუმად ვაჭრობას აწარმოებს 
უპირატესად უცხო ქვეყნებში. წყარო: უცხო სიტყვათა 
ლექსიკონი, 1989

ფოტო  2,  3,  4,  5  -  ნახატების  ნაწილი  ფრანგი  კომერსანტის  
ჟაკ  ფრანსუას  გამბას  წიგნიდან „მოგზაურობა ამიერკავკასიაში“. 
ჯაჭვის ხიდი, გელათის მონასტერი, ციხე რაჭაში.

ძველი მოგზაურები დეტალურად ეცნობოდნენ საქართველოს 
სხვადასხვა კუთხეებს და    შემდგომ    ასახავდნენ    თავიანთ    
თხზულებებში.     ეს    გამოცემები    დღეს ბიბლიოგრაფიული  
იშვიათობაა,   მათში  დასურათებულია  და  ასახულია  ძველი 
საქართველოს ისეთი ადგილები,  რომლებიც შესაძლოა 
დღეს უკვე აღარც არსებობს. მოგზაურები, როგორც    
წესი,     ძალიან    განსწავლულები    და    თავისი    საქმის 
პროფესიონალები იყვნენ,  გამჭრიახი გონების ადამიანები.  ჩვენ 
გვინდა ყურადღება გავამახვილოთ ორ მათგანზე, ესენი არიან: 
ჟაკ ფრანსუა გამბა და დიუბუა დე მონპერე. ისინი  ღრმად  
არიან  დაკავშირებულები  ქუთაისთან,  იმდენადაც  კი,  რომ  
როგორც აღმოჩნდა,  ფრანსუა გამბა დაფუძნდა ქუთაისში 
და აქვეა დაკრძალული,  მას დარჩა ქალიშვილი შარლოტა 
გამბა და მისი შთამომავლები დღემდე აქ ცხოვრობენ. (1) 
შეიძლება,  სწორედ  გამბას  უნდა  ვუმადლოდეთ,   რომ  
ქუთაისს  „სავარდოს  და სამაისოს“ ეძახიან, რადგან გამბამ, 
რომელსაც ვორონცოვმა 40-იან წლებში უწყალობა იმერეთის  
მეფეებისეული,  დიდებული  აჯამეთის  ტყის  უმეტესი  ნაწილი  
და  სხვა მიწები,   რაციონალური   მეურნეობის   მოსაწყობად,   
პირობით,   რომ   ესწავლებინა ადგილობრივებისათვის  
ევროპული  მიწათმოქმედება,   საფრანგეთიდან  ქუთაისში 
ჩამოუყვანია მთელი არმია მებაღეებისა,  მებოსტნეებისა 
და სხვა ხელობის ხალხისა. მათი შთამომავლები დღემდე 
ცხოვრობენ ქუთაისში.
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ფრანგი ნეგოციანტი გამბა, ასევე იყო საფრანგეთის 
კონსული თბილისში, ის 1821-1831 წლების „ამირკავკასიაში 
შეღავათიანი ვაჭრობისა და ტრანზიტის შესახებ კანონის“ 
მთავარი  ინიციატორია,   რასაც  დიდი  მნიშვნელობა  
ჰქონდა  საქართველოსა   და ამიერკავკასიის ეკონომიკური 
განვითარებისათვის XIX – XX საუკუნეებში.

დიუბუა დე მონპერემ, რომელიც იყო მოგზაურიც, 
გეოლოგიც და არქეოლოგიც, არა მარტო აღწერა ქუთაისი,  
არამედ გულმოდგინედ შეისწავლა ძველი ქუთაისის ციხე- 
სიმაგრე,  სასახლეები, სხვა ნაგებობათა ნანგრევები და 
შექმნა ქუთაისის ზუსტი გეგმა, რომელსაც  დღემდე  არ  
დაუკარგავს  პირველწყაროს  მნიშვნელობა.  ამ  გამოცემაში 
უხვადაა ჩანახატები, ლეჩხუმის ადგილების გეოლოგიური 
რუკები (ფოტო 4, 5, 6, 7).

ფოტო 6 - დიუბუა დე მონპერეს მიერ 1834 წელს შესრულებული 
ქუთაისის გეგმა.

მიუხედავად იმისა,  რომ ყველა მოგზაურს ჰქონდა გარკვეული,  
თავისი ქვეყნის და პირადი  ინტერესები,  მათ  მაინც  დიდი  
დამსახურება  მიუძღვით  საქართველოს სავაჭრო - ეკონომიკური 
მდგომარეობის აღწერაში და გაანალიზებაში საქართველოს 
რუსეთთან შეერთების შემდგომ პერიოდში.
.

ფოტო 7,  8 - ამონარიდი დიუბუა დე მონპერეს გეოლოგ.რუკიდან -1834-
1838  წ.  „კოლხეთის აუზის ჭრილები და გეგმები“ - „მდ.ცხენისწყლის 
გაყოლებაზე, იურული პერიოდის ფორმაციები, ცარციანები. 

ფოტო 9,  10  -  დიუბუა დე მონპერე -  1834  წ.  წარწერა იუწყება: 
„მღვიმეების ნაშთები (ნანგრევები) ყვირილას ნაპირზე (იმერეთი)“, 
ბაგრატის ტაძრის ნანგრევების ჩანახატები.ბაგრატის ტაძრის 
ნანგრევების ჩანახატები.

ფოტო 11, 12, 13 , 14 -  დიუბუა დე მონპერე - ბაგრატის ტაძრის 
ორნამენტების და კაპიტელების ნახაზები. 

დღეს,  როცა საქართველომ  სატრანზიტო  ქვეყნის  სტატუსი  
აღიდგინა, მათ მიერ გავლილი და შესწავლილი ადგილების 
ტურისტული მარშრუტის სქემის შექმნა და შეთავაზება   
ევროპელი,    ფრანგი   ტურისტებისათვის,  ასევე მკვლევარებისათვის 
მომგებიანი   და   საინტერესო   იქნებოდა,    საჭიროა   დაინტერესება   
თანამედროვე „ნეგოციანტების“, ანუ ბიზნესმენების მოზიდვა.

დასკვნა–რეკომენდაცია
ფრანგი ნეგოციანტების დიდტანიანი ნაშრომები ელოდება 
მკვლევარებს, ისინი უნდა ითარგმნოს   ქართულად,   რათა   
ხელმისაწვდომი   გახდეს   ყველასთვის.   უნდა ტარდებოდეს 
პერიოდული გამოფენები მოძიებული ახალი მასალებისა, 
ტარდებოდეს კონფერენციები  მასალის  გაანალიზებისათვის.  
ყველა  ამ  საქმიანობას  წარუძღვება აღნიშნული მუზეუმი 
„ნეგოციანტები“, სადაც თავს მოიყრის იმ პერიოდის მასალა 
და ბევრ საინტერესო ინფორმაციას მიიღებენ ტურისტები. 
მუზეუმი აქტიურად იქნება დაკავშირებული ტურისტულ 
სააგენტოებთან, რომლებიც წაუძღვებიან ტურისტებს 
სპეციალურდ დაგეგმილი მარშრუტებით „ჟაკ ფრანსუა გამბას 
კვალდაკვალ“.

მოსაძებნია საცხოვრებელი სახლი ქუთაისში, სადაც ცხოვრობდა 
ცნობილი მოგზაური, საინტერესოა მისი შთამომავლების   მოძიება,   
რომლებიც   შესაძლოა  ცხოვრობენ ცნობილი   წინაპრის   
სამემკვიდრეო   სახლში   და   სავარაუდოთ   ინახავენ   რაიმე 
ინფორმაციას მათ წინაპარზე, ასევე უნდა დაფიქსირდეს ჟაკ 
ფრანსუა გამბას საფლავი, როგორც აღვნიშნეთ ნ. ნიკოლაძის 
წყაროებით, ის ქუთაისშია დაკრძალული.

როგორც მოტანილი ილუსტრაციებიდან ვხედავთ, ეს 
გამოცემები ძალიან ღირებულია. ფრანსუა გამბას წიგნის 
პირველი ტომი, რომლის სრული დასახელებაა - „მოგზაურობა 
სამხრეთ  რუსეთში,  კერძოდ,  ამიერკავკასიაში,  რომელიც  
განახორციელა  1820-1824 წლებში შევალიე გამბამ, მეფის 
კონსულმა თბილისში“, ითარგმნა 1987 წელს და ერთ - ერთ    
საუკეთესო    წყაროს    წარმოადგენს    საქართველოსა    
და    ამიერკავკასიის ეკონომიკური  განვითარების  
ისტორიისათვის.  მოგზაურის  ჩანაწერებში  მოტანილი 
მრავალი მარშრუტიდან, შეიძლება შედგეს 2-3 საინტერესო 
ტურისტული მარშრუტი, რომელიც საინტერესო იქნება 
საქართველოს მოსახლეობისათვისაც.

გამოყენებული ლიტერატურა:

•  ნ. ნიკოლაძე - „თხზულებანი“- I, გვ.12
• პ. გუგუშვილი  -  „საქართველოსა  და  ამიერკავკასიის   ეკონომიკური    
         განვითარება XIX – XX სს.“ტ-I, სახელგამი 1949 წ.
• მ. აბულაძე - „ქ. ქუთაისის არქიტექტურულ-გეგმარებითი 
      განვითარება და მისი სამომავლო პერსპექტივები“
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სამეგრელოს  „მკურნალი“მინერალური 
წყლების პოტენციალი  რეკრეაციული 

ტურიზმის განვითარებისთვის 
რეგიონი: სამეგრელო - ზემო სვანეთი

 თემის ავტორი: ნათია ჯალაღონია 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ლალი 

მიქელაძე

აბსტრაქტი 
საქართველო მდიდარია სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი 
წყლებით, ამ კუთხით განსაკუთრებით გამოირჩევა 
სამეგრელოს რეგიონი, სადაც თერმულ-მინერალური 
წყლების უხვი მარაგია, თუმცა მთავარი პრობლემა 
საკურორტო ადგილების გაუმართავი ინფრასტრუქტურა და 
რესურსების დანიშნულებისამებრ გამოუყენებლობაა. 

მენჯი, ლუგელა, ლებარდე, სქური, ეს იმ კურორტების 
მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია, რომლებსაც წლების წინ 
ათასობით ტურისტი სტუმრობდა მათი განსაკუთრებული 
სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი თვისებების გამო, დღეს კი 
ამ კურორტებზე არსებულ წყალს მოსახლეობა სამეურნეო-
საყოფაცხოვრებო სამუშაოებისთვის იყენებს.

მუდმივად მზარდ ტენდენციაში ვიზიტორთა მთავარი 
ინტერესი სწორედ გაჯანსაღება-რეკრეაციის 
მიზნით მოგზაურობაა, რასაც ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაციის მიერ ჩატარებული სტატისტიკური 
კვლევებიც ცხადყოფს. ისმის კითხვა, რა ღონისძიებები 
უნდა გატარდეს საკურორტო ზონების აღსადგენად, რათა 
მოხდეს ტურისტების ინტერესის სრული დაკმაყოფილება?

ეს ის კითხვაა, რომელიც საჭიროებს მდგომარეობის სწორი 
შეფასებისა და ქმედებების ერთობლიობას, რაც საბოლოოდ 
მოიტანს შედეგს. საკურორტო ზონების რეაბილიტაცია-
განვითარება რეგიონს პოპულარობის გარდა სერიოზულ 
შემოსავლებსაც მოუტანს.

შესავალი
„სტუმარი    ღვთისაა“ - ასე ეგებებიან საქართველოში   სტუმრებს. 
საქართველო უმშვენიერესი ადგილია, სადაც ჰარმონიულად 
ერწყმის ერთმანეთს  მთის არაჩვეულებრივი პეიზაჟი, მწვანე 
ველები, მშვენიერი ვენახები, უძველესი ეკლესიები. აქ 
შეგხვდებათ ერთი შეხედვით, სრულიად შეუთავსებელი რამ: 
სათხილამურო კურორტები და მაღლობები პარაპლანით 
ფრენისთვის,  საქვეითო და საცხენოსნო მარშრუტები, 
რეკრეაციული, ველნეს და გასართობი ადგილები.  ამ 
კუთხით აღსანიშნავია განსაკუთრებით სამეგრელოს 
რეგიონი. აქ მრავლად შეხვდებით ისეთ კურორტებს, 
რომლებიც აღგაფრთოვანებთ. მარტვილის კანიონი, 
დადიანების სასახლე, ნოქალაქევი, შურუბუმუს მღვიმე, 
ტობავარჩხილი - ამჟამად ეს ტურისტებისთვის  სამეგრელოში 
ყველაზე მიმზიდველი ადგილებია, თუმცა ამ მხარეში იმაზე 
მეტი სიმდიდრეა დამალული და მივიწყებული, ვიდრე 
წარმოგვიდგენია. სამეგრელოში უხვადაა მიწისქვეშა 
მტკნარი სასმელი წყლების, აგრეთვე სამკურნალო წყლების 
მარაგი. რეგიონის ტერიტორიაზე არსებული მინერალური 
და თერმული წყლების რეკრეაციული და საკურორტო 
პოტენციალი, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არარსებობის 
გამო, უმნიშვნელოდ არის გამოყენებული. ამჟამად, რეგიონში 
მინერალური წყლის მოპოვებაზე გაცემულია მხოლოდ 3 
ლიცენზია (პერსპექტიული რესურსის ჯამური მარაგი 1,25 
ათასი მ3 დღეღამეში). სქური, მენჯი, ლუგელა, ლებარდე ეს 
იმ კურორტების მცირე ჩამონათვალია, რომელთა შესახებ 
მხოლოდ მცირეოდენს თუ გაუგია და მისი დანიშნულების 
შესახებ კი კიდევ უფრო ნაკლებს თუ აქვს ინფორმაცია.

მივიწყებული სამკურნალო კურორტების განვითარება

„მენჯი“ მეგრული სიტყვაა და მჟავე წყალს ნიშნავს. 
სამკურნალო წყაროებით ცნობილ ადგილებს სამეგრელოში 
უწინ ასე მოიხსენიებდნენ - მენჯი სქური, მენჯი ლუგელა, 
მენჯი ლებარდე. სენაკის მუნიციპალიტეტში მდებარე 
სამკურნალო მინერალური წყლით ცნობილ კურორტსაც 
ალბათ ამიტომ ეწოდა მენჯი. თუმცა მას ხალხმა 
სასწაულმოქმედი თვისებების გამო მეორე სახელიც 
შეარქვა - „ყავარჯნების სამარე“. კურორტის სამკურნალო 
პოტენციალის ათვისება XX ს-ის 30-იანი წლებიდან 
დაიწყო. ცნობილმა ლატვიელმა მეცნიერმა, რობერტს 
კუპცისმა, წყლის სამკურნალო თვისებები გამოიკვლია და 
მენჯს „საქართველოს მაცესტა“ უწოდა. 1938 წელს მენჯი 
რესპუბლიკური მნიშვნელობის კურორტად გამოცხადდა 
და იქ შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა დაიწყო. 
უკვე 1940 წელს მენჯს 1700-2000 ადამიანი სტუმრობდა. 
სპეციალისტების ვარაუდით, გაბურღვის შედეგად აქ 
შესაძლებელია მაღალი ტემპერატურის წყლის მიღებაც, 
თუმცა ეს პოტენციალი ჯერ კიდევ აუთვისებელია. 

რაც შეეხება ლუგელას - საბადო მდებარეობს  ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, ხობისწყლის ხეობაში, სოფელ 
მუხურიდან 4 კმ-ზე, 290 მ სიმაღლეზე.  გამჭვირვალე, უსუნო 
მინერალური წყალია, რომელშიც ქლორისა და კალციუმის 
შემადგენლობა 9.5%-ს აღწევს. ახასიათებს ოდნავ მომწარო 
გემო. სხვა მინერალური წყლის მიღება დღე-ღამეში 6-8-ჯერ 
არის რეკომენდებული, „ლუგელას“ დალევა მხოლოდ 3-ჯერ 
შეიძლება, ისიც - ექიმის დანიშნულებით. 

ლუგელას წყლების მეცნიერული შესწავლა XX ს-ის 20-იან 
წლებში დაიწყო. მისი უნიკალური სამკურნალო თვისებები 
მედიკოსებმა ერთხმად აღიარეს. დამტკიცდა, რომ 
შესაძლებელი იყო მისი გამოყენება მედიცინაში კალციუმის 
ქლორიდის 10%-იანი ხსნარის ნაცვლად. მეორე მსოფლიო 
ომის შემდგომ პერიოდში, როცა ქვეყანა მედიკამენტების 
დეფიციტს განიცდიდა, აფთიაქებისთვის ლუგელას წყლის 
ჩამოსხმა დაიწყო.  

კიდევ ერთი მივიწყებული კურორტი - ლებარდე დასავლეთ 
საქართველოს შუაგულში, მარტვილის მუნიციპალიტეტში 
მდებარეობს. ასწლოვან წიწვოვან ტყეში ჩაფლული რკინით 
მდიდარი მინერალური წყაროების სამკურნალო თვისებები 
სასარგებლოა სუნთქვისა და საჭმლის მომნელებელი 
სისტემის დაავადებების სამკურნალოდ. აქ მიწის ზედაპირზე 
თვითდინებით ამოდის ნარზანის ტიპის რამდენიმე წყარო, 
რომლებიც ისევე, როგორც მრავალი სხვა მინერალური 
წყალი, მწყემსებს აღმოუჩენიათ. XX-ის 40-იან წლებში, 
მიუხედავად იმისა, რომ კურორტზე მისასვლელი გზა 
ტეხურის ციცაბო ხეობას მიუყვებოდა და საშიში იყო, 
სეზონზე დამსვენებელთა რიცხი რამდენიმე ათასს აღწევდა. 
თავდაპირველად სამკურნალოდ და გასაჯანსაღებლად 
ჩასული მოაგარაკენი პატარა თავშესაფრებში - კარვებსა 
და მოწნულ სახლებში ცხოვრობდნენ. 1948-1950 წლებში, 
საავტომობილო გზის გაყვანის შემდეგ აქ სამკურნალო 
დაწესებულებები და დასასვენებელი სახლები აშენდა. 1980-
იან წლებში მინერალური წყლის მინის ბოთლებში ჩამოსხმაც 
დაიწყო, თუმცა 90-იან წლებში განვითარებული პოლიტიკური 
მოვლენების გამო აქ საკურორტო ინფრასტრუქტურა 
მოიშალა. 

სამეგრელოს ბევრ ლამაზ სოფელთან ერთად, უნდა 
აღინიშნოს, რომ წალენჯიხა გამორჩეულია უმშვენიერესი 
ლანდშაფტით და ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობებით. 
რეკრეაციული რესურსებიდან მნიშვნელოვანია საკურორტო 
ადგილი სქური, რომელიც წალენჯიხიდან 15 კმ-ში, მდინარე 
აბანოსღელის (ჭანისწყლის მარცხენა შენაკადი) ხეობაში 
მდებარეობს. სქურის მინერალური წყლები XIX ს-ის 70-
80 წლებში მწყემსებს აღმოუჩენიათ. წყლის სამკურნალო 
თვისებების შესახებ ხალხმა მოგვიანებით შეიტყო და 
სქური სულ მალე ბალნეო-კლიმატურ კურორტად იქცა. 
წლების განმავლობაში აქ ათასობით ადამიანი გადიოდა 
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სარეაბილიტაციო კურსს. ფუნქციონირებდა მინერალური 
წყლების ჩამომსხმელი ქარხანა, რომელიც წელიწადში 5 მილიონ 
ბოთლ მინერალურ წყალ სქურს აწარმოებდა. ამჟამად საკურორტო 
ინფრასტრუქტურა რეაბილიტაციას საჭიროებს. 

კვლევის შედეგები
საინტერესოა კვლევის შედეგები, თუ რა ინფორმაციას ფლობენ 
საქართველოს მოქალაქეები ქვეყანაში არსებულ სამკურნალო, 
მინერალური წყლების შესახებ. კვლევის ფარგლებში 220 ადამიანი 
გამოიკითხა, რესპოდენტები იყვნენ როგორც მოგზაურობით 
დაინტერესებული მოქალაქეები, ასევე სამედიცინო 
დაწესებულების, კორპორატიული სამსახურის და ტურისტული 
სააგენტოების თანამშრომლები. გამოკითხულთაგან 62.2% 18 
წლიდან 35 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიას მიეკუთვნებოდა, 
37.8% - 35-დან 55 წლის და უფრო ზედა ასაკობრივ კატეგორიას.

გსმენიათ ლებარდეს, სქურის, მენჯის ან ლუგელას 
შესახებ?

გამოკითხულთა უმეტესობას არც სმენია იმ კურორტების 
შესახებ, რომელიც არაფრით ჩამოუვარდება სხვა 
მსგავსი პროფილის კურორტებს, 49%-ს  არცერთი 
ზემოთჩამოთვლილი ადგილის შესახებ არ სმენია, ხოლო იმ 
მცირე რაოდენობას ვისაც რამე სახის ინფორმაცია გააჩნია, 
მიეკუთვნება რესპოდენტთა მეორე კატეგორიას და პირველი 
კატეგორიის ადგილობრივ მაცხოვრებლებს. 

ასევე დასმულ მეორე კითხვაზე თუ რა სჭირდება, 
მათი აზრით, სამეგრელოს რეგიონს მეტი ტურისტის 
მოსაზიდად გამოკითხულთა აზრი პროცენტულად თითქმის 
თანაბრად გაიყო, რესპოდენტთა უმეტესობა სწორედ 
ინფრასტრუქტურის განვითარებას თვლის საკურორტო 
ზონის ამოქმედების მთავარ მექანიზმად, რაც რეალური 
მაგალითებითაც დასტურდება. 

Tqveni azriT ra sWirdeba samegrelo-zemo svaneTis 
regions meti turistis misazidad?
 

მუდმივად მზარდ ტენდენციაში ასევე მნიშვნელოვანია ვიზიტორთა 
ინტერესები, რაც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 
სტატისტიკურ კვლევაში შემდეგნაირად აისახა 

vizitis mTavari mizani -2016                   vizitis mTavari mizani-2017

როგორც ვხედავთ, მკურნალობა, რეკრეაცია ვიზიტის ერთ-ერთი 
მთავარი მიზანია და რაც დრო გადის, მით უფრო პოპულარული 
ხდება. ყველაზე მთავარი პრობლემა სამეგრელოში სამკურნალო 
სასმელი წყლის დანიშნულებისამებრ გამოუყენებლობაა, მაგალითად 
მენჯის რამოდენიმე მაცხოვრებელი საუბრისას აღნიშნავს, რომ 
ისინი ჯანმრთელობისთვის საჭირო წყალს სასოფლო - სამეურნეო 
სამუშაოებისთვის, კერძოდ სათბურებისთვის იყენებენ, რადგან მას ამ 
დროისთვის სხვა დატვირთვა არ გააჩნია და ეს განძი ტყუილუბრალოდ 
იკარგება. შესაბამისი ინფრასტრუქტურის ქონა  რა თქმა უნდა      
აუცილებელი   პირობაა  კურორტული ზონის ასაღორძინებლად. 
ინფრასტრუქტურის განვითარების შედეგად ტურისტებისთვის 
ერთ-ერთ საინტერესო და დიდი მნიშვნელობის კურორტად ქცეული 
ბორჯომი ნათელი მაგალითია, თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ ქვეყნის 
რესურსი სწორად თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, ამ განვითარებას 
დიდძალი კაპიტალი და დრო დასჭირდა. სამეგრელოში კი კურორტები 
უკვე დიდი ხანია ელოდებიან ზუსტად იმ დროს, როდესაც დაიწყება 
მოქმედება. დაყოვნების დრო უკვე აღარაა, შესაბამისად სწრაფი, 
მოქნილი და შედეგებზე ორიენტირებული გეგმის შემუშავება და 
ამოქმედებაა საჭირო. 

ისმის კითხვა, რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს კურორტების 
დანიშნულებისამებრ ფუნქციონიერებისათვის, რასაც მცირე კაპიტალი 
და დრო დასჭირდება? 

საქართველოში უკვე არსებობს ორი პროგრამა, რომელიც 
ორიენტირებულია მოსახლეობის ჩართულობით სოფლად ცხოვრების 
დონის ამაღლებასა და ეკონომიკური აქტიურობის ზრდაზე. 
 
პროგრამა – “აწარმოე საქართველოში” 2014 წლის 
მაისში ამოქმედდა, რომელსაც ეკონომიკისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროები ერთობლივად ახორცილებენ. 
პროგრამა წარმოებაზე ორიენტირებული ინდუსტრიების 
განვითარების ხელშეწყობას გულისხმობს. განსაკუთრებით 
პრიორიტეტულია სოფლის მეურნეობის მიმართულება. 
პროგრამის ბიუჯეტი 46 მლნ ლარით განისაზღვრა. 
აქედან, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება-
გადამუშავებაზე 30 მლნ ლარი, ინდუსტრიული პროდუქციის 
წარმოებაზე კი 16 მლნ ლარი გამოიყო. პროგრამა სამი 
კომპონენტისგან შედგება: 
•  ფინანსური ხელმისაწვდომობა; 
•  ინფრასტრუქტურაზე (უძრავი ქონება) ხელმისაწვდომობა;
•  საკონსულტაციო მომსახურება.

საერთო მონაცემებით დაფინანსდა 3205 პროექტი, 
რომელთა ჯამური ინვესტიციის მინიმალური მოცულობა 
შეადგენს 29 155 007 ლარს, ხოლო ჯამურად დასაქმდება 
8 000-მდე ადამიანი, ამასთანავე თანადაფინანსების სახით 
გაიცა 22 942 704 ლარი, სადაც  4 909 ბენეფიციარია. 
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აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) 
მიერ დაფინანსებული პროგრამა „ზრდა“ მიზნად ისახავს 
საქართველოს შერჩეულ რეგიონებში მდგრადი ეკონომიკური 
განვითარების ხელშეწყობას. ამ მიზნის მისაღწევად პროექტი 
ხელს უწყობს მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების 
განვითარებას; სოფლის მოსახლეობის შემოსავლების 
ზრდას, მეწარმეებსა და მყიდველებს შორის საბაზრო 
ურთიერთობების ჩამოყალიბებას და განვითარებას; ახალი 
ტურისტული პროდუქტის შემუშავებას, ახალი ტურისტული 
ობიექტების და ღირსშესანიშნაობების პოპულარიზაციასა 
და ტურიზმის სექტორში ჩართული მხარეების ხარისხის 
საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის გაუმჯობესებას 
კომპლექსური მიდგომის გამოყენებით. 
 
დასკვნა - რეკომენდაციები    
ტურიზმის ინფრასტრუქტურული პროექტები ორგვარია. 
ერთი მხრივ, არის ძირითადი საშუალებები, როგორიცაა 
გზების გაყვანა რეგიონსა და სოფლებში, საკომუნიკაციო 
სისტემების განვითარება, წყლით და ელექტროენერგიით 
უზრუნველყოფა, ტურისტული ბილიკების განვითარება, 
რაიონულ ცენტრთან/დედაქალაქთან ადვილად წვდომის 
უზრუნველყოფა, რაც ქმნის ტურისტული მიმზიდველობის 
წინაპირობას. მეორე მხრივ, არის განთავსების, კვების, 
გართობის და სხვა ტურისტული ინფრასტუქტურული პროექტები, 
რომელიც კომერციულ ინტერესს ატარებს.როგორც წესი, 
მეორე მიმართულებას კერძო სექტორი თავად ავითარებს, თუ იქ 
ძირითადი საშუალებები არის უზრუნველყოფილი და რეგიონს 
აქვს ტურისტული პოტენციალი.  

აღსანიშნავია, რომ UNWTO-ს მიერ განხორციელებული 
პროექტების წარმატება განაპირობა ქვეყნების 
ხელისუფლების, ადგილობრივი თვითმმართველობების, 
კერძო სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების 
ჩართულობამ. აღნიშნული მხარეების ერთობრივი და 
კოორდინირებული მუშაობის გარეშე, ყველაზე გენიალური 
პროექტიც კი ვერ შეძლებს მდგრად განვითარებას და 
საზოგადოებისთვის სარგებლის მოტანას. შესაბამისად, 
იდეები, სწორედ, სოციალური ჯგუფების ჩართულობის 
ჭრილში უნდა წარმოვადგინოთ. 

ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ უკვე აღწერილ 
პროგრამებთან ერთად („აწარმოე საქართველოში“, „ზრდა“) 
უნდა მოახდინოს ფინანსების მობილიზება, რათა შეიქმნას 
ძირითადი ინფრასტრუქტურული საშუალებები სამეგრელოს 
იმ კურორტულ ზონებში, სადაც სამკურნალო-სასმელი 
წყალი მოიპოვება. მოცემულ ტერიტორიაზე საოჯახო 
სასტუმროების შექმნა საშუალებას მისცემს ადგილობრივ 
მოსახლეობას აქტიურად ჩაერთონ ბიზნესის მართვის 
პროცესში და სამკურნალო-სასმელი წყალი გამოიყენონ 
თავდაპირველი დანიშნულებით. 

ამასთანავე, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისა და 
საჯარო და კერძო სექტორის თანამშრომლობის პირობებში, 
უნდა შემუშავდეს და განხორციელდეს პროგრამა, რომლის 
მიზანიც იქნება ადგილობრივი მოსახლეობის გადამზადება 
ტურისტული პროდუქტების შექმნაში. სასურველი იქნება 
თუკი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შეიქმნება ერთი 
ტურისტული კომპანია, რომელიც იქნება მედიატორი და 
იმუშავებს სპეციალურად შექმნილ პაკეტებზე. გამომდინარე 
იქიდან, რომ თითოეული კურორტის ტერიტორიაზე 
არსებული წყალი ექიმის დანიშნულებისამებრ გამოიყენება, 
უნდა მოხდეს სპეციალური ტურების შექმნა და 
შეთავაზება. პაკეტი უშუალოდ მორგებული იქნება იმ 
პროფილით მკურნალობაზე, რაც ადამიანებს სჭირდებათ 
გამოსაჯანმრთელებლად. პაკეტი უნდა მოიცავდეს არა 
მხოლოდ საჭირო წყლის მიღებას, არამედ სრულყოფილი ტურ-
პაკეტის ყველა საჭირო კომპონენტს, როგორიცაა განთავსება  
და კვება (რა თქმა უნდა მკურნალობის შესაბამისი). 
უკვე დამუშავებული მზა პროდუქტის შეთავაზება უნდა 
მოხდეს როგორც ტურისტებისთვის (განსაკუთრებით 

დსთ-ს ქვეყნებისთვის, რადგან მოთხოვნა დიდია), ასევე 
ადგილობრივი და სხვა სამედიცინო დაწესებულებებისთვის, 
რათა მათ ჰქონდეთ საშუალება მედიკამენტის ნაცვლად 
პაციენტებს შესთავაზონ ალტერნატიული ვარიანტი-
ბუნებრივი მეთოდით პროფილაქტიკა. 

გარდა ამისა, მზა ტურისტული პაკეტის არსებობა 
საშუალებას მისცემს ამ ბიზნესში ჩართულ ადამიანებს 
უფრო მარტივად მოახერხონ თავიანთი პროდუქციის გატანა 
და შეთავაზება რეგიონულ ცენტრებსა და ქალაქებში (მაგ. 
თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი), სადაც შედარებით დიდია 
სამომხმარებლო ბაზარი.
 
იმისათვის, რომ პროექტი წარმატებით განხორციელდეს 
უპირველეს ყოვლისა საჭიროა: 

• ადგილობრივი თვითმმართველობის და მოსახლეობის  
ინფორმირება, მათი ერთობლივი მუშაობის აუცილებლობა; 
• საოჯახო ტიპის სასტუმროებისთვის ტრენინგების 
გამართვა და ბიზნესის მართვის გაძლიერებისკენ 
მიმართული სხვა ღონისძიებები; 
• საოჯახო სასტუმროებისთვის ციფრული მარკეტინგის 
და რეკლამირების პაკეტის მიწოდება;  
• ტურიზმის სფეროში ჩართული საჯარო და კერძო 
სექტორის წარმომადგენლებს შორის შეხვედრების 
გამართვა, მათ შორის კოორდინაციისა და თანამშრომლობის 
გაუმჯობესების მიზნით;  
• ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრების პოტენციალის 
გაძლიერება; 
• რაც ყველაზე მთავარია, მოსახლეობის მოტივაციის 
ამაღლებაზე ზრუნვა, რადგან მხოლოდ მაშინ ძლიერდება 
ტურიზმი, როდესაც ადგილობრივი მოსახლეები ერთვებიან 
სამუშაო პროცესებში. 

ზემოთ მოყვანილი აქტივობები უფრო სწრაფი, შედეგიანი და 
მდგრადი იქნება თუ მას ორგანიზებას ტურიზმის ეროვნულ 
ადმინისტრაციასთან ერთად გაუწევს რეგიონული ტურიზმის 
მართვის ორგანიზაცია, ე.წ. DMO (Destination Management 
Organization). DMO-ს ეფექტიანობას მისი ლოკაციური 
და სპეციალიზებული მიდგომა განაპირობებს, რაც მას 
ეხმარება უკეთ დაგეგმოს ადგილობრივი ტურისტული 
რესურსების გამოყენება და სოციალური პარტნიორების 
ეფექტიანი მობილიზება. სხვადასხვა ქვეყანაში, DMO-ს 
დაფინანსება ხდება ადგილობრივი თვითმმართველობისა 
და კერძო სექტორის თანამონაწილეობით, რადგან ეს ორივე 
მხარის ინტერესშია. ფინანსური ვალდებულება, მათი 
საქმეში ჩართულობის გარანტიის მოსაპოვებლადაც არის 
საჭირო.  

„საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია 2025“ ქვეყნისთვის 
ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტია, რომლის 
პირველ ნაწილში მოცემულია დეტალური ანალიზის 
მიხედვით, დასახული მიზნების მისაღწევად საჭირო, 
მოგზაურთათვის მაღალი ხარისხის მრავალფეროვანი 
ტურისტული პროდუქტისა და შთაბეჭდილებების 
შეთავაზების შესაძლებლობები. 

სამეგრელოს მივიწყებულ კურორტებზე საოჯახო 
სასტუმროების ქსელის განვითარება კი სწორედ იმ შედეგებს 
გვაძლევს, რაც პირდაპირ დაკავშირებულია ტურიზმის 
განვითარების გეგმასთან, კერძოდ:  
• გაიზრდება საოჯახო სასტუმროების ქსელიდან 
მიღებული შემოსავლები; 
• გაიზრდება ადგილობრივ დასაქმებულ პირთა რაოდენობა; 
• გაიზრდება ვიზიტის საშუალო ხანგრძლივობა; 
• გაიზრდება თითო ვიზიტორის მიერ საშუალოდ დახარჯული თანხა; 
• გამრავალფეროვნდება  ტურისტული პაკეტები; 
• გაიზრდება  ინტერესი რეგიონის მიმართ. 

სწორი დაგეგმარებითა და გააზრებული სივრცითი 
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მოწყობით სამეგრელო გახდება ოთხივე სეზონის 
ტურისტული რეგიონი, რაც უზრუნველყოფს ტურიზმიდან 
ახალი შემოსავლების მიღების და წლის განმავლობაში მათი 
სტაბილური განაწილების საშუალებას. 

გამოყენებული ლიტერატურა:  

• სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 
• საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია 2025 
• თავისუფლება სწრაფი განვითარება კეთილდღეობა სამთავრობო პროგრამა 
      2016-2020 წ. 
• საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების  
        სტრატეგია 2016 - 2020 წლებისთვის 
• საქართველოს სტატისტიკის  ეროვნული სამსახური კვარტალური   
         ბიულეტენი 
• “საქართველოს 100 კურორტი“ გამომცემლობა კლიო 
• www.gnta.ge/ge/
• www.qartuli.ge/ 
• www.zrda.georgianeo.ge/index.php/ka/ 
• www.matsne.gov.ge/ka/document/view/52096 
• www.sites.google.com/a/iliauni.edu.ge/samegrelos-shesakheb/ 
       bune  brivi-resursebi  
 
.
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სამცხე-ჯავახეთის   ტურისტული პოტენციალი
ეკო და  აგროტურიზმის თვალსაზრისით

რეგიონი: სამცხე - ჯავახეთი, ქვემო და შიდა ქართლი
ავტორი: გიორგი ჩერქეზიშვილი

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
დოქტორანტი

აბსტრაქტი
აგროტურიზმის განვითარებამ ეკოტურიზმს უნდა შეუწყოს 
ხელი და პირიქით: ეკოტურიზმი მიიყვანს ვიზიტორს 
ფერმერთან და მეწარმესთან. სამცხე-ჯავახეთი ისტორიული 
საქართველოს შუაგულს წარმოადგენდა, მასზე გადიოდა 
საქარავნე და საფორტიფიკაციო გზები. შესაბამისად, 
ამ გზებზე მრავლადაა ულამაზეს ბუნებაში ჩასმული 
კულტურული ძეგლები. გლობალიზაციის პირობებში 
ეთნოლოგიური ყოფა და კულტურა ის რესურსია, რომელმაც 
უნდა წარმოაჩინოს ქართული სახელმწიფოს სულიერი და 
მატერიალური იერსახე, რათა ის ცივილიზებული სამყაროს 
წინაშე წარსდგეს თავის ისტორიული და ინდივიდუალური 
გამოცდილებით. საქართველოში აგროტურიზმის 
განვითარება ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მემკვიდრეობას 
აქცევს ორმაგად წარმატებულ და მზარდ ბიზნესად. 
თავის მხრივ, სოფელიც დამაგრდება  და შემცირდება 
მიგრაცია, რასაც მოჰყვება დავიწყების პირას მისული 
თვითმყოფადი კულტურისა და ეთნოლოგიური ყოფის 
ელემენტების შენარჩუნება. ვფიქრობთ, ადგილობრივმა 
მთავრობამ ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან, 
რეგიონალური განვითარების სამინისტროსთან და 
დონორ ორგანიზაციებთან ერთად უნდა წამოიწყოს 
მსხვილმასშტაბიანი და გრძელვადიანი პროექტი, რომელიც 
იქნება დროში გაწერილი სტრატეგიული დოკუმენტი. უნდა 
შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, რომელიც იქნება სხვადასხვა 
სპეციალისტებით დაკომლექტებული, ხოლო სტრატეგიულ 
დოკუმენტს წინ უნდა უსწრებდეს კვლევები, რის 
საფუძველზეც შეიქმნება სამცხე-ჯავახეთის ტურისტული 
და კულტურული რესურსების ბაზა. მთლიანობაში ეს 
ბაზა გვიჩვენებს, სად და რატომ უნდა  გადამისამართდეს 
საგანმანათლებლო და ფინანსური რესურსები, რათა 
სწორად მოინიშნოს მარშრუტები, ტურისტული ლოკაციები, 
მოტივირებული ფერმერები და მეწარმეები, გიდები და 
გამყოლები, ტურისტული საინფორმაციო წერტილები, 
სხვადასხვა მარშრუტის  რუკები და ელექტრონული 
ვერსიები, კემპინგის მოსაწყობი ლოკაციები და ეკოლოგიური 
პრევენციების გასატარებელი უბნები.

შესავალი
საქართველო ყოველთვის დიდ ინტერესს იწვევდა თავისი 
გეოგრაფიული და აგრარული პოტენციალით ტურისტებში 
და მოგზაურებში. ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის არსებობის 
დროს თხუთმეტ რესპუბლიკაში გამოირჩეოდა და ერთ-ერთი 
წამყვანი ადგილი ეკავა, როგორც ტურისტულ რეგიონს. 
კეთდებოდა უამრავი საფეხმავლო თუ კულტურული ტური, 
განვითარებული იყო სამედიცინო ტურიზმი და შორს 
ქონდა გავარდნილი სახელი ქართულ სამზარეულოს. არ 
არის გასაკვირი, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 
საქართველოს ტურისტული პოტენციალით დაინტერესდა 
ევროპის, ამერიკისა და აზიის სხვადასხვა ქვეყანა. ჩვენშიც 
სწრაფად განვითარდა ტურისტული ბიზნესი, შეიქმნა 
უამრავი ტურისტული კომპანია, რომლებმაც მნიშვნელოვან 
წარმატებებს მიაღწიეს. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ტურიზმის სახეობებიდან ყველაზე 
ფართო განვითარება მოიპოვა კულტურულმა ტურიზმმა. 
ეს, რა თქმა უნდა ბუნებრივიცაა, თუ გავითვალისწინებთ 
კულტურული ტურიზმიდან მიღებული მოგების რაოდენობას 
და მის სპეციფიკას - სხვა სახეობებთან შედარებით ასეთი 
ტურების ორგანიზება მარტივია, საქართველოში უხვადაა 
ძეგლები და ინფრასტრუქტურაც თანდათან ვითარდება. 

ეს მდგომარეობა ბაზარმა განაპირობა. კომპანიებს უფრო 
უადვილდებათ ცივილიზებულ გარემოში მუშაობა, ერთი 
ტიპის და შინაარსის ტურების მომზადება, ვიზიტორთა 
რაოდენობის მართვა, საიდანაც, როგორც აღვნიშნეთ, 
შემოსავალიც მეტი რჩება. ამიტომ გასაყიდი ტურპაკეტების 
80% შაბლონურია და შინაარსობრივადაც დიდი განსხვავება 
არაა. რა თქმა უნდა, ჩვენ კერძო სექტორს ამაში ვერ 
დავადანაშაულებთ, რადგან ისინი ბაზრისა და შემოსავლების 
მიხედვით აწარმოებენ თავიანთ ბიზნესს. სანამ მოთხოვნა 
არსებობს ასეთ პროდუქტზე, თითქოს ყველაფერი კარგადაა, 
მაგრამ მალე დადგება დრო ალტერნატიული პროდუქტის 
შექმნისა.

ტურიზმის სხვა სახეობების განვითარება მოითხოვს ცოდნასა 
და პროფესიონალიზმს, ინფრასტრუქტურას, მომსახურების 
გაუმჯობესებას და კადრების გადამზადებას.

მიუხედავად იმისა, რომ კულტურული ტურიზმი რეგიონებს 
მოიცავს, რეგიონების ტურისტული პოტენციალის 
უმეტესობა მაინც აუთვისებელი და გამოუყენებელი რჩება. 
საქართველოს კუთხეებში რამდენიმე მნიშვნელოვანი 
ძეგლის მონახულებით, რა თქმა უნდა, ვერ ვხარჯავთ იმ 
რესურსს, რამაც შეიძლება უფრო მეტი ინტერესი, ფული და 
ცნობადობა შესძინოს ქვეყანას.

რადგან ჩვენი ქვეყნის გეოგრაფიული მდებარეობა 
სპეციფიკურია და მისი არამატერიალური თუ მატერიალური 
კულტურული მემკვიდრეობა, ეთნოგრაფია და სამზარეულო 
ისტორიულ - ადმინისტრაციული დაყოფიდან იღებს სათავეს, 
შესაბამისად ტურისტული პაკეტიც ამ მიმართულებითაა 
შესაქმნელი. ყველა კუთხე განსხვავებულია და ეს 
გეოგრაფიული მრავალფეროვნება გვაძლევს საშუალებას, 
ტურიზმი გავიტანოთ მთებსა და სოფლებში. ფერმერების, 
ადგილობრივი გამყოლების და გასტრონომიის  ჩართვა 
გაამდიდრებს ჩვენს პროდუქტს, რაც, საბოლოოდ, ხელს 
შეუწყობს ეკო და აგროტურიზმის განვითარებას.

თანამედროვე  ცხოვრების აჩქარებული რიტმი დიდ გავლენას 
ახდენს  ადამიანის სულიერ თუ ფიზიკურ მდგომარეობაზე, 
ამიტომ ხშირად გვიჩნდება სურვილი, რომ პერიოდულად 
მშვიდ, წყნარ გარემოში, ქალაქგარეთ დავისვენოთ და 
აგროტურიზმით დავკავდეთ.  

აგროტურიზმი ტურიზმის სახეობაა, რომელიც ტურისტს 
საშუალებას აძლევს, იცხოვროს ადგილობრივი 
მოსახლესავით, იმუშაოს მასთან ერთად მინდორში, 
მოწველოს ძროხა, დაამუშავოს მიწა, იკვებოს მასთან ერთად 
ანუ გარკვეული დროით მასპინძელი ოჯახის წევრი გახდეს. 

სოფლის ტურიზმი (იგივე ფერმერული ტურიზმი ან ბუნების 
ტურიზმი) გულისხმობს ტურისტთა ჯგუფების მოგზაურობას 
სოფლად, ზოგჯერ ცენტრებიდან მოშორებულ დასახლებებში 
ადგილობრივი ტრადიციებისა და სოფლის ცხოვრების 
გასაცნობად. ამ შემთხვევაში ტურისტული ობიექტების 
მეპატრონეები სოფლის მაცხოვრებლები არიან. ფერმერული 
ტურიზმი ითვალისწინებს ტურისტების დაბინავებას 
ფერმერთა სახლებში სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის 
გასაცნობად. მაგალითად, ტურისტები ფერმერებთან ერთად 
გადიან პლანტაციებში, ვენახში, აკვირდებიან მათ შრომას 
და თვითონაც ეხმარებიან. ზოგს მეთევზეთა დასახლებაში 
ცხოვრება და მათთან ერთად სათევზაოდ სიარული მოსწონს.

აგროტურიზმი იმით გამოირჩევა, რომ დასვენება 
შესაძლებელია შედარებით მცირე დანახარჯით. ტურისტმა 
შეიძლება იცხოვროს ძველ, გლეხურ სახლში და 
ოფიციანტების ნაცვლად დიასახლისი გაუმასპინძლდეს. 
თანაც სტუმრები მიირთმევენ ადგილობრივ ნატურალურ 
პროდუქტს.
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ტურისტს აინტერესებს ადგილობრივი მოსახლეობის ყოფა და 
კულტურა, ტრადიციები, კულინარია, რწმენა-წარმოდგენები, 
ლეგენდები და ისტორიები. ეს ის შემთხვევაა, როცა 
ტექნიცისტური ყოფიდან ადამიანი გადადის ნატურალისტურ 
ყოფაში, რაც ვიზიტორისთვის უცხოა და ხშირ შემთხვევაში, 
ხელმიუწვდომელი დროის სიმცირისა თუ მის გარშემო 
არსებული სხვა საყოფაცხოვრებო მდგომარეობის გამო. 

დიდ ქალაქებში ფორმირებული სასიცოცხლო, ურბანისტული 
გარემოს განუყოფელი ნაწილია ადამიანი და მისი 
საქმიანობით შექმნილი ტექნოსფერო. ამ გარემოში მეტად 
ნახავთ რთულ ანთროპოეკოლოგიურ პრობლემებს.

ე.წ. „ეკოლოგიური კრიზისის“ პრობლემა იმაში მდგომარეობს, 
რომ ინდუსტრიული პროცესების შედეგად ბუნება მეტისმეტ 
გარდაქმნასა და, ბოლოს, გადაგვარებას განიცდის ისე, რომ 
მასში თანდათანობით ისპობა სიცოცხლის ელემენტარული 
პირობები, ამიტომ თანამედროვე ადამიანების უმრავლესობა 
ესწრაფის დასვენებას რეკრეაციულ და მყუდრო გარემოში, 
ასეთი ადგილები კი უფროდაუფრო მცირდება დედამიწაზე.

აგროტურიზმის სისტემა ვიზიტორს საშუალებას აძლევს, 
მოსწყდეს ტექნიცისტურ სამყაროს და ინტენსიური, 
მეგობრული ურთიერთობები დაამყაროს ადგილობრივებთან.  
მასპინძლები ემსახურებიან სტუმრებს ოფიციანტებად, 
მზარეულებად. თანამედროვე ტურისტს, რომელიც 
გამოექცა ურბანისტულ გარემოს და ტექნიცისტურ ყოფას, 
აინტერესებს შინაური კერძების მომზადება და დაგემოვნება. 
სტუმრები მიირთმევენ სხვადასხვა სახის შინაურ ყველს, 
ლორს, ხაჭაპურს, ხინკალს, ჩურჩხელას, ჩირს, აგრეთვე 
ადგილობრივ  ღვინოებს.

ოჯახური ვიზიტის შემთხვევაში ბავშვებს უწყობენ სეირნობას 
ცხენებით, მშობლები კი სიამოვნებით აკვირდებიან 
რძის მოწველას, ყველის დამზადებას, ვაზის მოვლას, 
ასწავლიან ეროვნული კერძების მომზადებას ან, ინტერესის 
შემთხვევაში, მიჰყავთ სათევზაოდ.

ზემოჩამოთვლილი შესაძლებლობებიდან თითქმის ყველას 
განვითარებაა მოსახერხებელი სამცხე-ჯავახეთში. 
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ კუთხეს გააჩნია კიდევ 
ერთი განსაკუთრებულობა - ესაა მისი ეთნოგრაფიული 
მრავალფეროვნება. 

სამცხე-ჯავახეთი მდიდარია პურეული კულტურებით,  
თუთის პროდუქტებით, ხილით, მესაქონლეობისა, 
მეფუტკრეობისა და თევზის პროდუქტებით. აქვე უნდა 
აღინიშნოს რეგიონის მულტიეთნიკური მოსახლება, რომლის 
ყოფითი ტრადიციებითაც გამდიდრებულია ადგილობრივი 
კულტურა და სამზარეულო. 

ეს ისტორიული გამოცდილება პირდაპირი რეკომენდაციაა 
აგროტურიზმის განსავითარებლად. ყველა კუთხეში 
შესაბამისი ტრადიციული კულტურების განვითარებაა 
რეკომენდირებული, რასაც თან მოჰყვება ის ეთნოგრაფიული 
და სულიერი სიმდიდრე, რომელიც ჯერ კიდევ შემორჩენილია 
მოსახლეობაში.

ის, რომ საქართველოში ჩამოსულ ტურისტს კახეთიდან 
აჭარამდე ერთიდაიმავე მენიუსა და  შაბლონურ ტურებს 
ვთავაზობთ, ეს მხოლოდ რესურსების არასწორად 
გადანაწილებაზე მეტყველებს და, შესაბამისად, ტურიზმის 
განვითარებასაც ხელს უშლის.

ყველა კუთხეს აქვს თავისი დამახასიათებელი 
სამზარეულო, მათ შორის სამცხე-ჯავახეთს, რომელიც 
ბევრი ქართველისთვისაც კი უცნობია. შესაძლებელია ამ 
მივიწყებული კერძების გაცოცხლება, ასევე, ზოგიერთი 
კერძის ძველი ტექნოლოგიისა, რომელსაც ოჯახურ 
პირობებში იყენებენ (მაგ. კარაქი, ყველი...) ან ერთი კერძის 

სხვადასხვა ტექნოლოგიით მომზადება (მაგ.: კორკოტი და 
წანდილი).  პურის თემა ხომ ამოუწურავია. ყველა კუთხეში 
სხვადასხვანაირად აცხობდა ქართველი პურს და შესაბამისად 
ერთიმეორეზე უკეთესი და განსხვავებული სახის პური და 
ფურნე გვხვდება ამ კუთხეშიც.

მივიწყებულია ბევრი ხელობა ან უკვე გამოუსადეგარად 
ითვლება, იმიტომ რომ პროდუქტი, ზოგადად, მზა სახით 
შემოდის და წვალების გარეშე შეიძლება მისი ყიდვა. 
მაგრამ თვითონ  ხელნაკეთი ნივთის დამზადების პროცესი 
არანაკლებ მიმზიდველია ვიზიტორისთვის. ძალიან 
მოთხოვნადია:  მეთუნეობა, თექა, მოქსოვილი პაჭიჭები 
თუ წინდები, ხის და თიხის ჭურჭელი, მომინანქრებული 
სამკაული, ქართული საკრავები, თავსაბურავები და 
ყველანაირი სუვენირი, რომელიც ხელითაა გაკეთებული. 
ბევრ რაიონში გაიხსნა სოციალური საწარმოები და 
აღსანიშნავია, რომ ტურისტებისთვის განკუთვნილ 
პროდუქტზე ორიენტირებული ყველა წარმოება 
წარმატებული აღმოჩნდა. აგროტურიზმი შესაძლოა ასეთ 
სფეროზეც აეწყოს. ამის მაგალითები მრავლადაა ევროპაში, 
სადაც ფერმის ან აგროპროდუქტის გვერდით წარმატებით 
მუშაობს სახელოსნო.

ა.წ.აგვისტოში საქართველოში „USAID ზრდამ“ განახორციელა 
სამეგრელოსა და სამცხე-ჯავახეთში ტურიზმის 
განვითარების ხელშემწყობი პროექტი, სადაც მივიღე 
მონაწილეობა პროექტის ყველა რგოლში, დაგეგმვიდან 
განხორციელებამდე, როგორც კონსულტანტმა. პროექტი 
ითვალისწინებდა წამყვანი ტურკომპანიებისთვის მოგვეწყო 
რეგიონში ინფოტური, სადაც გავაცნობდით მათთვის 
საინტერესო და უცნობ ტურისტულ ობიექტებს, რომლებსაც 
მომავალში შეიტანენ თავიანთ ტურპაკეტებში. მინდა 
სიამაყით განვაცხადო, რომ ჩვენი მხრიდან შეთავაზებული 
სიახლეებიდან 90% იყო ახალი და მოწონებული. აქ იყო 
კულტურული ძეგლები, კვების ობიექტები, სასტუმროები, 
სამონასტრო მეურნეობები, საკალმახეები, მარო ბაბოს 
სოცსაწარმო მუსხში, ქვევრის ლუდი ასპინძაში და სხვა.

ყველა ეს საინტერესო ობიექტი ცენტრალური გზის 
განაპირას მდებარეობს, ამიტომ ჯერ მათი ცნობადობა 
უნდა გავზარდოთ და ამავე დროს ხელი შევუწყოთ მათ 
განვითარებას და ტურისტულ ნაკადზე ორიენტირებულობას. 

უნდა  ითქვას ისიც, რომ ყველა სოფლის გარშემო არსებობს 
უამრავი საინტერესო ტოპონიმი და ლეგენდა, რაც ასევე 
აუცილებელი ატრიბუტია ტურისტული ბიზნესისთვის, 
ასეთივე დანიშნულება ეძლევა აგროტურიზმში ძველ 
თამაშობებს (ლახტი, ჯირითი, ჭიდაობა). ადგილობრივები 
კარგად იცნობენ გზებს, გადასასვლელებსა და გეოგრაფიულ 
ლანდშაფტს, რაც კიდევ ერთი, დამატებითი სერვისის 
შესაძლებლობას ქმნის: შესაძლებელია გაკეთდეს 
საფეხმავლო ან საცხენოსნო მარშრუტები. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ ამდენი რესურსისა და მოთხოვნის 
მიუხედავად საქართველოში არ არსებობს კემპინგების 
სისტემა. სადაც ტურისტს საშუალება ექნებოდა კარავში 
გაეთია ღამე, მოეპოვებინა საკვები და ა.შ. ეს მარტო უცხოელ 
ვიზიტორებს არ უქმნის პრობლემას, ამ სისტემის არარსებობა 
შიდა ტურიზმსაც ხელს უშლის. ვიზიტორებს სჭირდებათ 
საპიკნიკე და კემპინგი, ეძებენ შესაფერის ადგილებს და როცა 
ვერ პოულობენ, ეკოლოგიურ კატასტროფას უდებენ სათავეს 
მდინარის პირას თუ  ხეების კორომში. მაგალითისთვის 
შეიძლება დავასახელოთ ახალციხის რაიონში  საფარის 
გზაზე ზემო ღრელის მიდამოებში კემპინგის მოწყობისათვის 
შესანიშნავი პირობები, სადაც არის წყალიც, სანაგვე 
ურნებიც, ბიოტუალეტიც. საკემპინგე ფანჩატურის 
გაჩენის შემთხვევაში უამრავი ტურისტი ისარგებლებდა და 
გარემოც გადაურჩებოდა დაბინძურებას. ასეთი კემპინგები 
აუცილებელია რეგიონში და აღსანიშნავია, რომ მცირე 
დანახარჯებით შესაძლებელია მათი ორგანიზება.
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თუ აგრობიზნესის ობიექტი ზამთრის კურორტთან ახლოსაა, 
ფაქტიურად, სეზონურობის პრობლემა ბათილდება და მთელი 
წლის განმავლობაში აგროტურისტულ საწარმოს ერთნაირი 
შედეგი აქვს (მაგალითისთვის ბაკურიანის დასახელებაც 
კმარა). 

აგროტურიზმის განვითარებამ ეკოტურიზმს უნდა 
შეუწყოს ხელი და პირიქით: ეკოტურიზმი მიიყვანს 
ვიზიტორს ფერმერთან და მეწარმესთან. სამცხე-ჯავახეთი 
ისტორიული საქართველოს შუაგულს წარმოადგენდა, 
მასზე გადიოდა საქარავნე და საფორტიფიკაციო გზები. 
შესაბამისად, ამ გზებზე მრავლადა ულამაზეს ბუნებაში 
ჩასმული კულტურული ძეგლები, ნასოფლარები, ციხეები და 
ტაძრები, უნიკალური ფლორა და ფაუნა, მთის მდინარეებზე 
მოწყობილი საკალმახეები.  სწორედ ამ ადგილებში იყრიან 
თავს საზაფხულოდ ასული მესაქონლეები  და მეფუტკრეები. 
ეს ყველაფერი ერთად ქმნის დიდ პოტენციალს ამ კუთხის 
განსავითარებლად, რათა ტურისტისთვის ბევრად ცნობილი 
და ხელმისაწვდომი იყოს სამხრეთ საქართველო, სულ სხვა 
სიღრმით დაინახოს უცხოელმა ამ კუთხის  ეთნოლოგიური 
სიმდიდრე, დატკბეს ულამაზესი ხედებით და ლანდშაფტით, 
გაიტანოს ინფორმაცია პოტენციური ვიზიტორებისთვის 
და უშუალოდ გლეხებთან და ფერმერთან დახარჯოს 
ფული, რადგან მათ, თავის მხრივ, გაუჩნდეს მოტივაცია,  
კეთილმოაწყონ კარ-მიდამო, აქციონ ის ტურისტულ 
ობიექტად და უფრო მოტივირებული გახადონ საქმიანობა.  
ასეთი მიდგომა ხელს შეუწყობს სამცხე-ჯავახეთის 
ტურისტულ რეგიონად ჩამოყალიბებას, ტურიზმიდან 
მიღებული შემოსავლების გადანაწილებას. ფული აღარ 
იტრიალებს მხოლოდ მსხვილ კომპანიებში, სასტუმროებში 
და შესაბამისად ბაზარი დაარეგულირებს ვიზიტორთა 
სეგმენტაციას. ვფიქრობ, ეს ერთადერთი საშუალებაა, 
რომ გაიზარდოს მომსახურების სფეროს ხარისხი. როცა 
ვიზიტორთა მოთხოვნები გაიზრდება, ფერმერი იძულებული 
იქნება მოითხოვოს ამ სერვისის სფეროში განათლება და 
გადაემზადოს. მომსახურების სფერო ერთ-ერთ ყველაზე 
სავალალო მდგომარეობაშია ამჟამად ჩვენი ქვეყნის 
ტურისტულ სეგმენტში, მითუმეტეს რეგიონებში, ამიტომ 
უნდა უზრუნველვყოთ მუდმივი გადამზადება იმ სფეროში, 
თუ როგორ და რა ფორმით უნდა მიეწოდოს ვიზიტორს 
პროდუქტი. 

ეკოტურისტულ მარშრუტებს თავისთავად დასჭირდება  
ადგილობრივი გამყოლები და გიდები. ტურისტული 
კომპანიები ხშირად თავს იკავებენ ასეთი ექსტრემალური 
და საინტერესო მარშრუტების განხორციელებისაგან. ამის 
მიზეზია ის, რომ პროფესიონალი სამთო გამყოლი და  გიდი 
იშვიათია, მით უფრო ისეთი, ვინც რეგიონს კარგად იცნობს. 
გადამზადების შემთხვევაში სოფლის ახალგაზრდობას ახალი 
ხელობის შესწავლის შესაძლებლობა გაუჩნდება, ხოლო 
დაოსტატების შემდეგ - შემოსავლის წყარო. ეს, ამავე დროს, 
ტურისტულ კომპანიებსაც გაუადვილებთ აგროტურისტული 
პროდუქტის გაყიდვას.

და ბოლოს, შევნიშნავთ, რომ გლობალიზაციის პირობებში 
ეთნოლოგიური ყოფა და კულტურა ის რესურსია, რომელმაც 
უნდა წარმოაჩინოს ქართული სახელმწიფოს სულიერი და 
მატერიალური იერსახე, რათა ის ცივილიზებული სამყაროს 
წინაშე წარსდგეს თავის ისტორიული და ინდივიდუალური 
გამოცდილებით. საქართველოში აგროტურიზმის განვითარება 
ისტორიულ - ეთნოგრაფიულ მემკვიდრეობას აქცევს ორმაგად 
წარმატებულ და მზარდ ბიზნესად. თავის მხრივ, სოფელიც 
დამაგრდება  და შემცირდება მიგრაცია, რასაც მოჰყვება 
დავიწყების პირას მისული თვითმყოფადი კულტურისა და 
ეთნოლოგიური ყოფის ელემენტების შენარჩუნება.

სამცხე-ჯავახეთში ამ ბოლო წლებში ბევრი პროექტი 
განხორციელდა აგრარული და ტურისტული თვალსაზრისით, 
მაგრამ ერთიანი სტრატეგიის გარეშე ამ ყოველივეს  ქაოტური 
და სტიქიური სახე აქვს, რაც თავისთავად მცირე შედეგის მომტანია.

ვფიქრობთ, ადგილობრივმა მთავრობამ ტურიზმის ეროვნულ 
ადმინისტრაციასთან, რეგიონალური განვითარების 
სამინისტროსთან და დონორ ორგანიზაციებთან ერთად 
უნდა წამოიწყოს მსხვილმასშტაბიანი და გრძელვადიანი 
პროექტი, რომელიც იქნება დროში გაწერილი სტრატეგიული 
დოკუმენტი. უნდა შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, რომელიც 
იქნება სხვადასხვა სპეციალისტებით დაკომლექტებული, 
ხოლო სტრატეგიულ დოკუმენტს წინ უნდა უსწრებდეს 
კვლევები, რის საფუძველზეც შეიქმნება სამცხე-
ჯავახეთის ტურისტული და კულტურული რესურსების 
ბაზა. მთლიანობაში  ეს ბაზა გვიჩვენებს, სად და რატომ 
უნდა  გადამისამართდეს საგანმანათლებლო და ფინანსური 
რესურსები, რათა სწორედ მოინიშნოს მარშრუტები, 
ტურისტული ლოკაციები, მოტივირებული ფერმერები 
და მეწარმეები, გიდები და გამყოლები, ტურისტული 
საინფორმაციო წერტილები, სხვადასხვა მარშრუტის  
რუკები და ელექტრონული ვერსიები, კემპინგის მოსაწყობი 
ლოკაციები და ეკოლოგიური პრევენციების გასატარებელი 
უბნები.

ეს ყოველივე მხოლოდ თეორიულ დონეზე რომ არ იყოს 
აღქმული, წარმოგიდგენთ რამდენიმე ეკომარშრუტის 
პროექტს (გათვალისწინებულია აგრო და კულტურული 
ტურიზმის სეგმენტიც):
 
მარშრუტი #1
მდებარეობა: ისტორიული ერუშეთი
ხანგრძლივობა:   4-5 დღე
უმაღლესი წერტილი: 2300 მ/ზ.დ
მიმართულება: ზემო ვარძია - გიორგიწმინდა - ნიალა - 
გავეთი - ირმის რქა - აგარები  - წყორძა - ანდრიაწმინდა - 
საფარა - ზემო ღრელი - ახალციხე

ობიექტები:   ზემო ვარძია X-XI ს, მონასტრის ლოკოკინის და 
მესაქონლეობის მეურნეობა, ნიალას მეჩეთი, მეფუტკრეები, 
ზემო ნიალის ეკლესია, ყორღანები I-II ათასწლეული ძვ. წ.აღ.,   
გავეთის ადგილობრივი მოსახლეობის ყოფა და მეურნეობა, 
გავეთი X-XI ს. მწვერვალი გუმბათი 2964 მ ზ/დ, მუსხის 
საზაფხულო საძოვრები (ადგილობრივი მოსახლეობა), 
აგარები X-XI ს., ენთელის ქვაკაცი (მეგალითური ნაგებობა 
I-II ს ძვ. წ.), ბაიები XII-XIIIს, ანდრიაწმინდა IX-X ს, საფარა 
IX- XIV ს.

მარშრუტი #2
მდებარეობა: სამცხე-ერუშეთი
ხანგრძლივობა: 3-4 დღე
უმაღლესი წერტილი: 2100 მ.  ზ/დ
მიმართულება: მუსხი - ჭობარეთი - ზემო თმოგვი - ვარძია
ტურისტული ლოკაციები: მარო ბაბოს ხალიჩები, 
ჭობარეთი (ტენილი ყველის საწარმო),  მაჭიხეთის ტაძარი 
(შუა საუკუნეები), ვერანას სამნავიანი ბაზილიკა, საყევრის 
ნასახლარები, ფერმერთა სადგომები, ზემო თმოგვი, თმოგვის 
ციხე, ჭაკარი, ვარძია.

მარშრუტი #3
მდებარეობა: სამცხე
ხანგრძლივობა:  2 დღე
უმაღლესი წერტილი: 1800 მ.ზ/დ
მიმართულება: ზარზმა - ოქროს ციხე
ტურისტული ლოკაციები: ზარზმაVII-XIV, ჭულე IX-XIV, 
ზანავის ციხე, სოფ ჩორჩანი, ოქროს ციხე.

მარშრუტი #4
მდებარეობა: სამცხე
ხანგრძლივობა: 2 დღე
უმაღლესი წერტილი: 1500მ.ზ/დ
მიმართულება:  ბიეთი - თისელი
ტურისტული ლოკაციები: ბიეთი XIV, წრიოხის ციხე, 
აწყურის ციხე, აწყურის ღვთისმშობელი IX-XI, თისელის წმ. 
გიორგი XIV, თისელის ღვთისმშობელიVIII-IX.
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მარშრუტი #5
მდებარეობა: თორი - სამცხე
ხანგრძლივობა: 5 დღე
უმაღლესი წერტილი: 2462 მ. ზ/დ
მიმართულება: ბორჯომი - ასპინძა
ტურისტული ლოკაციები: საკირე, კახისის ტბა, ტაძრისი, 
ციხისჯვარი, ღართა, ჯაბიეთი (შუა საუკუნეები), შერეთიVII-
XIII, ასპინძა.

მარშრუტი #6
მდებარეობა: სამსარის ქედი
ხანგრძლივობა : 6 დღე
უმაღლესი წერტილი: 2900 მ. ზ/დ
მიმართულება: თორი - ჯავახეთი
ტურისტული ლოკაციები: გუჯარეთი - სამსარის ქედი, 
სამსარი X - აბულის ციხე (წინარე ქრისტიანული პერიოდი) 
- ფოკა.

მარშრუტი #7
აბულის მთა.
ალპინიადა
მწვერვალი 3300 მ. ზ/დ

გამოყენებული ლიტერატურა:

• ვ. ბერიძე ,,ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება“ თბილისი 1974
• ნ. თოფურია,  ქართველი ხალხის სამეურნეო ყოფის  ისტორიიდან; თბ.,  
        1984 წ.
• ა.ოქროცვარიძე, მ.ვადაჭკორია ლ.ოქროცვარიძე ,,ტურიზმისა 
       და  მასპინძლობის  მენეჯმენტი“ თბილისი 2011 წ
• Michell Sznajber  ,Lucuna Przezborska   ,Frank Scrimgeour ,,Agritourizm” 2016                                          
• ლ.ხატიაშვილი ,,ტურიზმი სოფლად” ელკანა“ 2008 წ
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მცხეთა მთიანეთის რეგიონში 
ტურიზმის

განვითარების ინოვაციური მიდგომები
რეგიონი: მცხეთა-მთიანეთი და კახეთი

ავტორი: ჯემალი დამაცალაშვილი
ა(ა)იპ დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული 

მემკვიდრეობის 
დაცვისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი

ხელმძღვანელი: ბაბუა ალუდაური 

შესავალი
მოგეხსენებათ, საქართველოში არც თუ ისე დიდი ხანია,  რაც 
ტურიზმი  ქვეყნის ეკონომიკაში ერთ-ერთ წამყვან როლს 
თამაშობს.  ტურიზმის განვითარება მნიშვნელოვანია არა 
მხოლოდ ადგილობრივი კომპანიებისა და ადგილობრივი 
თემებისათვის, არამედ სამთავრობო სტრუქტურებისთვისაც. 
ბოლო პერიოდში საქართველოს ხელისუფლებამ ტურიზმის 
განვითარების მიზნით მრავალი პროექტი განახორციელა, 
რაც ადგილობრივ მოსახლეობას საკუთარი საარსებო 
წყაროს გაუმჯობესებაში დაეხმარა. მიუხედავად ამბიციური 
გეგმებისა, ტურიზმის განვითარება საქართველოში საკმაოდ 
ქაოტურად მიმდინარეობს…

აუცილებელია ტურიზმის სფეროში სპეციფიური მიდგომები 
მთელ რიგ პრობლემებთან.

გვინდა წარმოგიდგინოთ, კონკრეტული მაგალითები 
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში არსებული პრობლემებისა 
და მოგახსენოთ ჩვენეული ხედვა ინოვაციური მიდგომების 
საშუალებით როგორ შეიძლება რეგიონში არსებული 
ტურისტული რესურსის ეფექტიანად გამოყენება.

რეგიონში არსებული არქიტექტურული პრობლემები
მოგეხსენებთ, მცხეთა - მთიანეთი განსაკუთრებული მხარეა, 
როგორც ბუნებისა და ისტორია-კულტურის ძეგლებით, ასევე 
მინერალური წყლებით, სამთო ტურისტული მარშრუტებითა 
და სახალხო თუ რელიგიური დღესასწაულებით. ეს ყველაფერი 
კი, გულგრილს არ ტოვებს რეგიონში ჩამოსულ ტურისტულ 
ჯგუფებს, რომელთა რაოდენობა ბოლო წლებში საგრძნობლად 
გაიზარდა. ამან კი ადგილობრივ მოსახლეობაში და სხვა 
დაინტერესებულ პირებსა თუ კომპანიებში ახალი იდეების 
და პროექტების წამოწყებას შეუწყო ხელი (სასტუმროები, 
კვების ობეიექტები, სავაჭრო დახლები და ა.შ). დღეს ამგვარი 
ობიექტების მშენებლობა რეგიონში ქაოტურად მიმდინარეობს 
და არ შეესაბამება არსებულ ლანდშაფტს, ამახინჯებს ბუნებრივ 
თუ ადამიანთა მიერ შექმნილ ულამაზეს არქიტექტურულ - 
ისტორიულ გარემოს.  

მსგავსი პრობლემების აღმოფხრვისთვის აუცილებელია 
ტურიზმის სფეროში კონკრეტული სამსახურის არსებობა, 
ან მჭიდრო კავშირი საქართველოს არქიტექტურის 
სამსახურთან, კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ 
სააგენტოსთან, მუნიციპალურ დონეზე პასუხისმგებელ 
ორგანოებთან, რომელიც მკაცრ კონტროლს გაუწევს 
აღნიშნულ პრობლემებს და სამომავლოდ ხელს შეუწყობს 
რეგიონში ტურიზმის განვითარებას.
    
რეგიონში ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრების აუცილებლობა
ტურიზმის განვითარების სწრაფი ტემპის მიუხედავად, 
რიგი პრობლემები კვლავ მოსაგვარებელი რჩება. ისეთი 
დიდი რეგიონისთვის, როგორიცაა მცხეთა - მთიანეთი, 
აუცილებელია სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ტურისტულ 
რაიონებში (ფშავ-ხევსურეთი; გუდამაყარი-მთიულეეთი-
ყაზბეგი) ჩამოყალიბდეს ტურიზმის სამსახურები, რომლებიც 
უშუალოდ ტურიზმის ადმინისტრაციის დაქვემდებარებაში 
იქნება და მისი საქმიანობა პირდაპირ მიმართული იქნება 
რაიონში არსებული პრობლემების სწრაფად აღმოფხვრისა 
და გადაწყვეტისაკენ. ცენტრი უზრუნველყოფს პრობლემების 

თავმოყრას, მუდმივი კავშირი ექნება რაიონში მიმდინარე 
მოვლენებთან, აღრიცხავს მხარეში არსებული ტურისტული 
ბიზნესის ყველა სექტორს, შეიქმნება ერთიანი ბაზა, 
რომელსაც ცენტრი აქტიურად  მიაწვდის  ტურიზმის 
ადმინისტრაციას. ამასთან ერთად გააკეთებს, ახალ 
ტურისტულ მარშრუტებს მაგალითისთვის: გუდამაყარი-
ხევსურეთის უღელტეხილი, ბაკურხევი-ბუჩუკურთის 
გადასასველელი (ანუ ფხიტურის უღელტეხილი), ორი ტბა - 
უკანახოს უძირო ტბა  (ზღ/დ 2670 მ) და „შავქვიშის“ ტბა (ზღ.დ 
3050 მ), რომელიც გარშემორტყმულია ჭიუხის მასივით.

რეგიონის ტურისტულად განვითარებად მხარეებში (ფშავ-
ხევსურეთი, მთიულეთ-გუდამაყარი, ყაზბეგი) უნდა 
ჩამოყალიბდეს ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრები, 
რომლებიც თავისი არქიტექტურული თუ ეთნოგრაფიული 
მნიშვნელობით ტურისტისთვის ერთ-ერთი საყვარელი 
გასაჩერებელი ადგილი გახდება, სადაც ის მიიღებს 
ყველა საჭირო ინფორმაციას, წარმოდგენილი იქნება 
მხარეში არსებული ტურისტული მარშრუტების, ისტორია-
კულტურისა და ბუნების ძეგლების, სახალხო და რელიგიური 
დღესასწაულების ამსახველი ფოტოგამოფენები. ცენტრში 
რეგისტრირებული იქნება მხარეში არსებული საოჯახო 
სასტუმროები  და კვების ობიექტები,  ტრანსპორტის  და 
საცხენოსნო ბიზნესის მფლობელები და ა.შ.  ცენტრი 
შეძლებისდაგვარად მიიღებს ინფორმაციას არსებული 
პრობლემების შესახებ (შენიშვნების რვეული). ცენტრს 
ექნება საკუთარი შემოსავალი, რომელსაც იგი მოახმარს 
მხარეში არსებული პრობლემების გადაჭრას. დასაქმდება 
ადგილობრივი მოსახლეობა, რაც ხელს შეუწყობს, მიგრაციის 
პრობლემის შემსუბუქებას.

სხვა მრავალ სიკეთესთან ერთად ტურისტულ - საინფორმაციო 
ცენტრები საშუალებას მოგვცემს დავადგინოთ კონკრეტულ 
მხარეს რამდენი ვიზიტორი ჰყავს, რა პრობლემები არსებობს 
მხარეში.

ამჟამად მცხეთა - მთიანეთში არსებობს მხოლოდ ერთი, 
„ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი“ ქ. მცხეთაში, რომელიც 
ცდილობს დაადგინოს რეგიონში შემოსული ტურისტების 
რაოდენობა. ეს კი შეუძლებელია, რადგან შემოსული 
ვიზიტორთა ჯგუფი ვალდებული არაა გამოცხადდეს 
რომელიმე საინფორმაციო ცენტრში.

ინფრასტრუქტურული პრობლემები
მოგახსენებთ, რომ რეგიონში არსებულ სამთო ტურისტულ 
ობიექტებს შორის, ყაზბეგისა და გუდაურის შემდეგ მოდის 
როშკა-აბუდელაური-არხოტის მიმართულება, სადაც 
შაბათ-კვირას საშუალოდ 100-120 სამარშრუტო ტაქსი 
გადაადგილდება.

ამჟამად ხევსურეთის ცენტრალური გზის გადასახვევიდან 
სოფელ როშკამდე 8 კილომეტრი სიგრძის გრუნტის 
მონაკვეთი არის სავალალო მდგომარეობაში. ხშირია 
ფაქტები სამარშრუტო ტაქსების მწყობრიდან გამოსვლის, 
რის გამოც  ვიზიტორებს  ფეხით გადაადგილება უწევთ, 
ეს კი ტურის ჩაშლის მიზეზი ხდება, რადგან აბუდელაურის 
ტბების მიმართულებით ერთი ან ორდღიანი ტურები 
ზუსტად გათვლილია დროში. გარდა მანქანების მწყობრიდან 
გამოსვლისა, ხშირია ფაქტები, როდესაც მძღოლები გზის 
უვარგისობის გამო უარს ამბობენ ამ მიმართულებით 
წამოსვლაზე. იგივე სიტუაციაა ხადის ხეობაშიც.

თუ ჩვენ რეგიონში ტურიზმის განვითარებისკენ რაიმე 
ნაბიჯების გადადგმა გვსურს, ეს უნდა დავიწყოთ 
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებით. ამასთან ერთად 
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ადგილობრივ 
ხელისუფლებასთან ძალიან მჭიდრო კავშირში უნდა იყოს,  
ერთობლივი ძალებით უნდა მოხდეს ამგვარი პრობლემების 
გადაჭრა ისეთ სპეციფიურ პოტენციურ ზონებში, სადაც 
მზარდია ტურისტების რაოდენობა.
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სწორედ ამიტომ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ცენტრის  არსებობა 
ამგვარი პრობლემების მოსაგვრებლად არის აუცილებელი, სადაც 
ყველა სიკეთესთან ერთად ადგილობრივი კადრებიც დასაქმდებიან.

ხეობების შესახვევებთან დასახლებულ პუნქტებთან აუცილებელია 
შესაბამისი წარწერების გაკეთება. 

მცხეთის ტურისტული მიმზიდველობის ზრდის 
ალტერნატიული  მიდგომები
როდესაც ვსაუბრობთ მცხეთა-მთიანეთზე და მის 
განვითარებაზე, შეუძლებელია ყურადღება არ გავამახვილოთ 
„მეორე იერუსალიმად“ წოდებულ ქალაქ მცხეთაზე, სადაც 
პირველ საუკუნეში ქართველმა ებრაელებმა უფლის კვართი 
ანუ „ქიტონი“ ჩამოაბრძანეს. ამ შესამოსელმა შეიწოვა 
ოფლი, სისხლი და ცრემლი, რომელიც კაცთა მოდგმის 
ხსნისთვის დაღვარა მაცხოვარმა. ეს არის სიწმინდეთა 
შორის სიწმინდე, უდიდესთა შორის უდიდესი, რაც 
შეიძლებოდა მაცხოვრის აღდგომისა და ამაღლების შემდეგ 
დედამიწაზე დარჩენილიყო. მართალია ახლა იერუსალიმის 
აღდგომის ტაძარში არის იესოს საფლავი, სადაც იესოს 
შემდეგ არანაირი ნივთშთენილობა არ შემორჩა, მაგრამ 
მცხეთაში, სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში არის სვეტი, 
რომლის ქვეშაც იესოს კვართია ჩაფლული. მიუხედავად 
აღნიშნული სვეტის არსებობისა, ხელთუქმნელი კვართის 
ზუსტი ადგილსამყოფელი უცნობია, მაგრამ ის რეალური 
და ცნობილი ფაქტია რომ ელია წინასწარმეტყველის ხალენი 
და უკერველი კვართი უფლისა ნამდვილად ამ ტაძრის 
ხელშეუხებელი სიწმინდეა.

მაცხოვრის მღვდელმოქმედება მცხეთისადმი გულისხმობს ქართლის 
დედაქალაქის გარდაქმნას იერუსალიმად, მართლმადიდებლობის 
წმინდა ქალაქად. ეს მღვდელმოქმედება იწყება კვართის მოვანებით და 
გვირგვინდება  მცხეთის ძლევამოსილი ჯვარის აღმართვით. მცხეთის 
ჯვარი, პირდაპირი გაგებით მიღებულია, როგორც გოლგოთის ჯვარი, 
რომელიც განუყოფელია ჯვარცმული მაცხოვრის კვართისა. 

მცხეთაში ჯვრის გამოჩინების სასწაული მიიჩნეოდა თვით 
გოლგოთის ჯვრის გამოცხადებად, რაც, გარდა მცხეთისა, 
სასწაულებრივად მოევლინა იერუსალიმსაც 351 წ-ის 7 მაისს. 
ეს ორი გამოცხადება იგივეობრივია, ერთი მთლიანობაა, 
რაც უმჭიდროესად აკავშირებს ერთმანეთთან იერუსალიმს 
და მცხეთას და გასაგებს ხდის, თუ რატომ ეწოდა იმ მთას, 
რომელზეც მცხეთის ჯვარი აღიმართა, გოლგოთის მთა. 
კ. კეკელიძის გამოკვლევა მცხეთის, როგორც “მეორე 
იერუსალიმის” შესახებ, ამ სასწაულით სრულყოფას იძენს და 
ნათელი ხდება, რომ საქართველოს ეკლესიისთვის მცხეთის 
ჯვარი მაცხოვრის ანუ იერუსალიმის ჯვრად განიჭვრიტება, 
ხოლო მცხეთის გოლგოთა, სადაც ჯვარი აღიმართა, 
სულიერად იერუსალიმის გოლგოთის იგივეობრივად 
წარმოჩნდება. მცხეთის ჯვრის იგივეობა გოლგოთის ჯვართან 
ცხადყოფს, რომ ეს ორი სიწმინდე არსობრივად ერთი და 
იგივეა და მათი სულიერი რაობაც იდენტურია. შესაბამისად, 
საკუთრივ მცხეთის ჯვარზე სრულად ვრცელდება ის 
შეფასება, რაც საეკლესიო ტრადიციაში გოლგოთის ჯვართან 
დაკავშირებით არის განჭვრეტილი.

ჩვენ,  უფლისგან  დაჯილდოვებულ  ერს, გვაქვს შესაძლებლობა ქალაქი 
მცხეთა კიდევ უფრო თვალსაჩინო გავხადოთ და სიამაყით მოვუყვეთ 
მთელ მსოფლიოს მეორე იურუსალიმის  არსებობის შესახებ. 

დღეს სიტუაცია ასეთია: ქ. მცხეთის ტერიტორიაზე არსებული 
უნიკალური ღირსშესანიშნაობების დათვალიერების 
შემდეგ ტურისტი იძულებული ხდება ჯვრის მონასტერთან 
მისასვლელად გაიაროს შემოვლითი გზა, რომლის სიგრძე 16 
კილომეტრია. 
 
გთავაზობთ ინოვაციურ პროექტს, რომელიც სვეტიცხოველსა 
და ჯვრის მონასტერს, როგორც ისტორიულად განუყოფელთ, 
კიდევ უფრო განამტკიცებს და გახდება იერუსალიმიდან  
გოლგოთისკენ  მიმავალი გზის ანალოგი.

სვეტიცხოვლის მონასტრიდან ტურისტს შესაძლებლობა 
ექნება ჯვრის მონასტერთან მოხვდეს საფეხმავლო გზით,  
რომელსაც კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის მტკვარზე  
ბორნებით (ტივებით) გადაადგილება, ლადშაფტის შესაბამისი 
ხიდით გადასვლა ჯვრის მონასტრის მთის ფუძემდე და 
საფეხმავლო კიბე (რომელიც დატვირთული იქნება მცხეთის 
მდიდარი ისტორიის ამსახველი საინფორმაციო ბანერებით), 
ეს 1.5 კილომეტრიანი მონაკვეთი ტურისტისთვის იქნება 
როგორც იერუსალიმიდან გოლგოთის მთამდე  გასავლელი 
გზა. 

პროფესიონალი გიდების პრობლემები რეგიონში
წარმოგიდგენთ რეგიონში არსებულ სიტუაციას გიდებთან 
დაკავშირებით. მაგალითად ყაზბეგში სამთო - ექსტრემალური 
ტურიზმით დაინტერესებული ვიზიტორების დიდი 
რაოდენობა ჩამოდის, რომელთა ნაწილს (90%) წარმოადგენენ 
უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, აქედან (60%) პოლონეთიდანაა.  
ბოლო 5 წლის განმავლობაში ამ მარშრუტზე გიდის 
გარეშე გასვლის მიზეზით 10 ადამიანი დაიღუპა.  ამასთან 
ერთად ტურისტების რაოდენობის გაზრდამ ეკოლოგიური 
მდგომარეობაც გააუარესა - 17 კილომეტრიანი გზის 
მონაკვეთი (გერგეტის სამება-მეტეო სადგური), სადაც 
ვიზიტორთა რაოდენობა სეზონზე დღეში 100 დან - 120-მდე 
მერყეობს დაბინძურებულია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით.

პირველ რიგში აუცილებელია ერთხელ და სამუდამოდ 
საკანონმდებლო დონეზე გადაიჭრას გიდების პრობლემა. 
უნდა შეიქმნას კონკრეტული სამსახური, რომელსაც ეყოლება 
ოფიციალურად დარეგისტრირებული სერთიფიცირებული 
გიდები, რომლის გარეშეც ვერცერთი ქართული თუ 
უცხოური ჯგუფი ვერ გავა მარშრუტზე - გარდა გამონაკლისი 
შემთხვევებისა, როდესაც პიროვნებას, თუ ჯგუფს, უნდა 
სოლო ასვლა ან მარშრუტის განხორციელება. თუმცა, 
ანალოგიურად, ისინიც იხდიან იმ გადასახადს, რომელიც 
დაწესებული აქვს სამსახურს. აუცილებელი იქნება რაციის 
საშუალებით კავშირი, დღე-ღამის განმავლობაში მინიმუმ 
2-ჯერ. კავშირის არ განხორციელების შემთხვევაში 
სამაშველო სამსახური ვალდებული იქნება გავიდეს 
მარშრუტზე,  რაც თავის თავში გულისხმობს დარგის მაღალ 
დონეზე გაუმჯობესებას და იმ ფატალური შედეგების 
თავიდან აცილებას, რომელიც დღეს, სამწუხაროდ, ხშირია. 
ასევე შემოსული ვიზიტორი ან ჯგუფი, ვალდებულია 
ეკოლოგიური მოსაკრებელი გადაიხადოს. სულ რომ 
სიმბოლურად კაცზე 5 ლარი ვიანგარიშოთ, მხოლოდ 
ეკოლოგიური მოსაკრებლიდან ცენტრს შეეძლება არამხოლოდ 
საკუთარი  თავის შენახვა, არამედ  განავითარებისთვის 
საჭირო სახსრების მოძიებაც. ამასთან ერთად ცენტრში 
რეგისტრირებული გიდი ყოველი გასვლიდან საშემოსავლოს 
დაუტოვებს ცენტრს. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული 
მასალიდან გამომდინარე, მსგავსი სამსახურის შექმნა 
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რეგიონში ტურიზმის 
და კონკრეტულად სამთო - ექსტრემალური ტურიზმის 
განვითარებისთვის. შესაძლებელია დღეს-დღეობით მსგავსი 
ფუნქციები შეითავსოს ყაზბეგში სამაშველო სამსახურის 
დეპარტამენტმა.

დასკვნა
ტურიზმის განვითარებას ნებისმიერ ქვეყანაში სჭირდება 
ერთიანი ძალისხმევა როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო 
სექტორისა და მულტისექტორული თანამშრომლობის 
საფუძველზე შემუშავებული განვითარების სტრატეგიის 
ეფექტიანი დანერგვა. თავისთავად ამგვარი სტრატეგიის 
შემუშავებისათვის აუცილებელია ყოველმხრივი ანალიზი და 
ნათელი ხედვა არსებული მდგომარეობის და პრობლემებისა, 
ისევე როგორც კრეატიული მიდგომა იმ ღონისძიებების 
შემუშავებისას, რამაც მომავალში ხელი უნდა შეუწყოს 
დარგის განვითარებას.



turizmis ganviTarebis perspeqtivebi  saqarTveloSi da strategiuli miznebi

95

ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებისთვის საჭიროა საზოგადოების, 
მთავრობისა და უცხოელი და ადგილობრივი ინვესტორების 
კოორდინირებული მოქმედება. საზოგადოებამ უნდა გააცნობიეროს 
თუ რას ეფუძნება მისი კონკურენტული უპირატესობა სხვა ქვეყნებთან 
შედარებით და გააუმჯობესოს მომსახურება. ტურიზმის სფეროში 
საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვაში დიდ როლს ასრულებს 
სახელმწიფო, შესაბამისი რეგულაციებითა და ინფრასტრუქტურის 
მოწყობით.
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kurort urekis samkurnalo faqtorebi 
da medicinaSi maTi gamoyenebis ZiriTadi 

Sedegebi
                                                                    
                                                                      regioni: aWara da guria              
                                    avtori: profesori Suqri TavarTqilaZe
                                                                      

kurorti ureki mdebareobs saqarTvelos Savi zRvispira 
teritoriaze mdinareebis natanebis da sufsas Soris. igi 
Sedgeba 4 ubnisagan: 1. SekveTili 2. kaprovani 3. magneti-
ti 4. yvavilnari.

urekis, rogorc SavizRvispira kurortis ZiriTad sam-
kurnalo faqtorebs gansazRvravs zRva, misi klimatu-
ri Taviseburebebi, magnetituri qviSebisagan Semdgari 
pliaJi, hidrologiuri reJimi, atmosferos Semadgen-
loba, flora; Savi zRvis akvatoriis klimaturi Tavise-
burebebi upirveles yovlisa wylis zedapiris radiaci-
uli TvisebebiT aixsneba. zRvis zedapiris albedo, anu 
zedapiridan areklili mzis radiaciis Sefardeba dace-
mul radiaciasTan, xmeleTisagan gansxvavebiT, damatebiT 
kidev ori faqtoris – wylis gamWirvalobis da zeda-
piris mdgradobis (talRiani, talRis gareSe) funqcias 
warmoadgens. sanapiros mimdebare zRvis hidrologiuri 
reJimi, rac damokidebulia misi temperaturis gradi-
entze, zRvis wylis gamWirvalobaze, rac ganapiroebebs 
wylis zedapiris arekvlis unarianobis Semcirebas da 
Sesabamisad matulobs STanTqmuli radiacia. sanapiros 
mimdebare zRvis siRrme did manZilze mcirea 1_2 metris 
farglebSi, zRvis fskeri magnetitur qviSebs warmoad-
gens, romelic wyalqveS TiTqmis Savi ferisaa, amitom 
mzis energia TiTqmis udanakargod STainTqmeba da zRvis 
fskeri wyalTan erTad mTeli dRis ganmavlobaSi Tbeba. 
mzis Casvlis Semdeg gamTbari zRvis fskeri mTeli Ramis 
ganmavlobaSi siTbos gadascems zRvis wyals. es unikalu-
ri hidrologiuri Tavisebureba ganapirobebs im faqts, 
rom zRvis wyali kurort urekis sanapirosTan yvelaze 
Tbilia mTel SavzRvispireTSi, rac metad mniSvelovani 
sakurorto faqtoria. am movlenas aZlierebs isic, rom 
wylis dinebis saSualo siCqare mTeli wlis ganavlobaSi 
0,4 m/wm-ze naklebia. dadebiTi faqtoria talRis simaR-
lis dabali mniSvnelobebis xSiri ganmeoradoba. kerZod, 
zafxulSi 1 m-ze naklebi simaRlis talRis ganmeora-
doba 70%-ze metia, xolo 3 m-ze meti simaRlis talRis
ganmeoradoba Zalian iSviaTia. zRvis wylis marilianoba 
yvelaze dabalia sxva zRvispira kurortebTan Sedare-
biT da Seadgens daaxloebiT 15%. unda aRiniSnos, rom 
marilianobis maCvenebeli wlis ganmavlobaSi icvleba da 
zafxulSi minimaluria, rac agreTve dadebiTi faqtoria. 
gansxvavebiT sxva klimaturi zonebisagan, kurort urek-
Si atmosferuli wneva SedarebiT maRalia da Sesabamisad 
maRalia Jangbadis parcialuri wneva. kurort urekSi at-
mosferuli haeri maRali xarisxis sisufTaviT gamoirCeva, 
Seicavs didi raodenobiT aeroionebs, mikroelementebs 
(iodi, magniumi da sxva), romlebic zRviuri da mcenareuli 
warmoSobisaa. agreTve zRvis marilebisa da ozonis maRal 
koncentracias, rac mniSvnelovani sakurorto faqtoria.        

flora mTel sanapiro zolSi warmodgenilia kolxeTis 
dablobisaTvis damaxasiaTebeli mcenareebiT. gansakuT-
rebiT unda aRiniSnos, rom mTel sanapiro zolSi q. fo-
Tidan q. qobuleTamde gaSenebulia 100-150 metri siganis 
fiWvnari, romelic TviTganaxlebis stadiaSi imyofeba. 
misi sigrZe daxloebiT 40 km-mdea. ureki mdebareobs mis 
centralur nawilSi. fiWvnari ZiriTadad warmodgeni-
lia e.w. biWvinTis fiWvis nairsaxeobiT. unda aRiniSnos, 
rom biWvinTis fiWvi warmoiSva dedamiwaze e.w. mesameul 
periodSi, e.i. is reliqturi jiSia da dedamiwaze am sa-
xeobis fiWvis bunebrivi koromi SemorCenilia mxolod 

biWvinTis koncxze da aqedan warmoiSva misi saxelwodeba. 
es fiWvi xasiaTdeba imiT, rom mas aqvs yvelaze grZeli 
wiwvebi da xasiaTdeba xangrZlivi savegetacio periodiT. 
igi wiwvebiT iTvisebs haerSi arsebul sxvadasxva mari-
lian naerTebs. e.i. awarmoebs zRvidan monaber haeris 
gafiltvras sxvadasxva marilebisagan. uxvad gamoyofs 
fitocidebs, Tbil da tenian periodSi misi merqnisa-
gan Jonavs sxvadasxva Semadgenlobis metad aromatuli 
blanti siTxe (fisi), romelic momakvdineblad moqmedebs 
sxvadasxva mavne mikroorganizmebze, stafilokokebze 
da streptokokebze, e.i. misi meSveobiT bunebrivad xde-
ba (gansakuTrebiT zafxulSi) mTeli sanapiro zolis 
dezinfeqcia. biWvinTis fiWvis fisi gamoirCeva sxva sa-
xeobis fiWvebis fisisagan fitocidebis maRali koncent-
raciiT da warmoadgens Zvirfas farmakologiur ned-
leuls sxvadasxva malamoebis sawarmoeblad, romlebic 
gamoiyeneba kanis da venerul daavadebaTa samkurnalod.

urekis mTel zRvispira sanapiroze agreTve fragmentu-
lad gaSenebulia evkaliptis koromebi. evkalipti Semota-
nili iqna CvenSi ocdaaTian wlebSi avstraliidan urekis 
saxelmwifo sanerge meurneobaSi (1928w). is kargad See-
gua rbil, notio subtropikul havas. es mcenare, iseve 
rogorc biWvinTis fiWvi, xanrZlivi vegetaciiT gamoir-
Ceva. Tbil da notio dReebSi uxvad gamoyofs fitoci-
debs. e.w. evkaliptis zeTs, gamoyofs sasiamovno aroma-
tul naerTebs. igi antialergiulia, antimikrobulia da 
warmoadgens Zvirfas nedleuls farmakologiuri mrewve-
lobisaTvis. aRsaniSnavia, rom SavzRvispireTSi mozardi 
evkaliptis reqtificirebuli zeTi msoflioSi erT-er-
Ti saukeTesoa. evkaliptis da biWvinTis fiWvis korome-
bi,  SeiZleba iTqvas, urekis mTeli sanapiros bunebriv 
dezinfeqcias ukeTeben, gamoyofen sasiamovno aromatul 
nivTierebebs qmnian komfortul garemos damsvenebel-
TaTvis da iTvlebian kurort urekis erT-erT mniSvne-
lovan RirsSesaniSnaobad. mravali ucxoeli eqsperti-ku-
rortologi aRtacebaSi modis am mcenareuli safariT, 
radgan aRmoCnda, rom am sigrZis (42 km) biWvinTis re-
liqturi fiWvis koromi msoflioSi arsad ar gvxvdeba.

kurort urekis zRvispira zoli siganiT 300-700 m war-
modgenilia titano da feromagnetitis sxvadasxva xa-
risxiT gamdidrebuli qviSebiT (sigrZe 11.8 km) es zoli 
moTavsebulia md. sufsas da natanebs Soris. am magneti-
turi qviSebis arsebobis Sesaxeb cnobilia peterburgis 
samefo akademiis akademikosis g. abixis Sromebidan (1878 
weli). XX saukunis 30-iani wlebidan urekis zRvispira 
sanapiro zolis magnetitis ubanze, sadac yvelaze didi 
maragia magnetituri qviSebisa da maTSi titanomagneti-
tisa da feromagnetitis komponentebi saerTo raoden-
obaSi 45-50%-is farglebSia, rac savsebiT gamosadegi 
nedleulia Tujisa da foladis warmoebisaTvis, daiwyo 
am magnetituri qviSebis mopoveba da gadazidva rusTavis 
metalurgiul kombinatSi, sadac misgan maRali xarisxis 
Tuji da foladi mzaddeboda. mineralogiurma analizma 
aCvena, rom am magnetitur qviSebSi garda titanomagneti-
tisa da feromagnetitisa, gvxvdeba sxvadasxva metalebis, 
maT Soris Zvirfasi da iSviaTi, sxvadasxva fraqciebisa 
da naerTebis farTo speqtri. urekis zRvipira zolis 
magnituri agegmvis masalebisa da qviSis mineralogiuri 
analizis masalebis safuZvelze dadginda, rom am magne-

tituri qviSebis magnituri SemTvisebloba 1000 X 10 - 6 

- dan 6000 X 10 - 6 CGSE erTeulis sazRvrebSi meryeobs. 
magnituri SemTviseblobis cvlilebasTanaa dakavSirebu-
li magnituri velis cvlileba. magnituri velis anoma-
luri mniSvneloba 100-400 nanoteslas udris da zog ad-
gilebSi ufro metadac icvleba. amas adgili aqvs ufro 
xSirad magnetitisa da kaprovanis ubnebze. didi mecnie-
ruli da praqtikuli mniSvneloba aqvs am anomaliuri mag-
nituri velis warmoSobis mizezebis anu genezis dadgenas.
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magnituri agegmvis, hidrologiuri, geologiuri da 
geofizikuri gamokvlevebis analizis safuZvelze cal-
saxad iqna dadgenili, rom anomaliuri magnituri velis 
warmoSoba ganpirobebulia am magnetituri qviSebiT, 
romlebic didi raodenobiT feromagnitur da titano-
magnetitur fraqciebs Seicaven. es magnetituri qviSebi 
ZiriTadad Camotanilia md. sufsis (80%) mier. es mniS-
vnelovani mecnieruli daskvna dadasturda mdinareebis 
sufsisa da natanebis auzis raionis geofizikuri da geo-
logiuri gamokvlevebis masalebis analizis safuZvelze. 
aRmoCnda, rom sufsis auzidan aRebul sinjebSi titano 
da feromagnituri fraqciebis raodenoba 1.5-2%-ia da 
natanebis auzidan aRebul sinjebSi 0.1-0.3%-mde. amave 
dros urekis zrvispira zolis magnetitis ubanze arebul 
qviSis sinjebSi 50-60%-s aRwevs. geofizikuri da geolo-
giuri gamokvlevebis, magnituri agegmvis, urekis sanapi-
rosTan mimdebare zRvis akvatoriumSi wylis dinebebis da 
xmeleTidan zRvaSi Camdinare miwisqveSa wylis dinebebis 
urTierTqmedebis erToblivi interpretaciiT, tempera-
turuli reJimis gaTvaliswinebiT dadginda is mizezebi, 
ris safuZvelzec moxda am magnetituri qviSebis aseTi 
didi raodenobiT dagroveba urekis zRvispira zolSi,  
gansakuTrebiT magnetitis ubanze amis mizezi SemdegSi 
mdgomareobs: zRvis wylis dinebis ZiriTadi mimarTule-
ba urekis sanapirosTan aris samxreT-CrdiloeTis mimar-
Tuleba, romelic iwyeba baTumis koncxidan miemarTeba 
q. novorosiiskis (ruseTis federacia) mimarTulebiT. 
es dineba urekis sanapiros 200-300 metrze Cauvlis. za-
fxulis cxel dReebSi zogjer es dineba napirs ramdeni-
me aTeul metrzec uaxlovdeba. am dinebis aRmosavleT 
sazRvarsa da sanapiros Soris warmoiSoba e.w. wriuli 
dineba, romlis diametric sanapiros mocemul wertil-
Si udris manZils napiridan samxreT-CrdiloeTis dinebis 
xmeleTis mxares arsebul zRvars Soris. e.i. am wriuli 
dinebis warmoSobis mizezi aris zRvis samxreT-Crdiloe-
Tis dinebisa da misi marTobuli xmeleTidan zRvaSi Cam-
dinare miwisqveSa wylis nakadis urTierTSeerTeba. zRvis 
wylis samxreT-CrdiloeTis dineba aris Tbili, xolo xme-
leTidan zRvaSi Camdinare miwisqveSa wylis nakadi civi. 
am miwisqveSa nakadis siCqare urekis mTeli sanapiros 
gaswvriv erTnairi araa. is im ubanzea meti, sadac xmele-
Tis mTagoriani nawili uaxlovdeba zRvas da sadac xme-
leTis zRvisaken daqanebis kuTxe aris meti. agreTve, rac 
metia sxvaoba zRvis wylis Tbili dinebisa da miwisqveSa 
civi dinebis temperaturebs Soris. aseTi topografiuli, 
geologiuri da hidrologiuri pirobebi yvelaze maRali 
xarisxiT aris Camoyalibebuli urekis zRvispira sanapi-
ros magnetitisa da kaprovanis ubnebze. Stormis dros 
zRvaze gabatonebulia CrdiloeT-samxreTis mimarTule-
biT urekis sanapirosken gadaxrili wylis dineba, rasac 
uxvad moaqvs mdinare sufsis Camonatani urekis sanapi-
roze, sadac xdeba misi daleqva. sanapirosTan mimdebare 
zRvis akvatoriaSi warmoSobili wriuli dineba axdens 
am Camonatanebis gadatanas zRvis siRrmeSi. am Camonata-
nis msubuqi fraqciebi da Tixis nawilakebi, romlebsac 
didi zomebi da mcire wona aqvT, am dinebis meSveobiT 
gadaitaneba napiridan Sors, zRvis siRrmeSi, ufro mZi-
me nawilakebi, romlebsac mcire zomebi da didi xvedri-
Ti wona aqvT ileqeba sanapiroze. sazRvao  sanapirosTan 
arsebuli bunebrivi hidrologiuri reJimi axdens am Ca-
monatanebis gawmendas fuWi qanebisagan, e.i. moqmedebs im 
principiT, rogorc samTo-gamamdidrebeli qarxana. es 
aris Zalian iSviaTi, unikaluri movlena. marTlac, md. 
sufsis auzSi aRebuli sinjebis metalogenuri fraq-
ciebi, rogorc ukve vaCveneT, 2%-mdea, ukve bunebrivad 
garecxili da pliaJze daleqili qviSis sinjebSi meta-
logenuri fraqciebi (ZiriTadad, titanomagnetiti da 
feromagnetiti) 50-60%-ia. yvelaze mkveTrad am movle-
nas adgili aqvs magnetitisa da kaprovanis ubnebze, ris 
Sedegadac am ubanze dagrovda am magnetituri qviSebis 

didi masa, rasac adasturebs am ubanze Catarebuli mag-
nituri gazomvebic. yvelaze didia am ubnebze miwisqve-
Sa wylis nakadisa da sanapiros mimdebare zolSi zRvis 
wylis wriuli dinebis siCqare. es procesi mimdinareobs 
kavkasiis mTianeTis formirebis droidan da ramdenime mi-
lion wels Seadgens. unda aRiniSnos, rom kurort urekis 
magnetituri qviSebis genezisi da arseboba unikaluri Ta-
viseburebaa, rasac analogi ar gaaCnia mTel msoflioSi.

kurort urekis mTavari unikaluri samkurnalo faqto-
rebia: magnituri qviSis sanapiro, romelic Seicavs didi 
raodebiT titano-magnetits, romlis farTo diapazonis 
samedicino daniSnulebis Tvisebebi XX saukunis bolos 
gaxda medicinisaTvis cnobili. 2000 wels germaniaSi ga-
moSvebuli titanomagnetituri samajuri, romelsac ukve 
atarebs msoflioSi 30 mln-ze meti adamiani, evrokavSiris 
eqimTa asociaciam 2006 wels aRiara, rogorc XXI saukunis 
samedicino produqti. igive daadastura aSS eqim-Tera-
pevtTa asociaciam 2008 wels. is faqti, rom analogiuri 
produqti titanomagnetitis Semcveli qviSis plaJebis sa-
xiT gaaCnia kurort ureks, sxva samkurnalo faqtorebTan 
erTad iZleva imis garantias, rom momavalSi mosalod-
nelia misi saerTaSoriso klasis samkurnalo-gamajan-
saRebel kurortad Camoyalibeba. SeiZleba iTqvas, rom 
urekis magnetituri qviSis pliaJebi warmoadgens Cveni 
qveynis erT-erT erovnul saunjes da mas didi gafrT-
xileba sWirdeba. aRmoCnda, rom specialuri bunebrivi, 
hidrologiuri da temperaturuli pirobebis Tanxvedris 
Sedegad urekis sazRvao sanapirosTan mimdebare zRvis ak-
vatoriaSi warmoiSoba iseTi saxeobis mikroorganizmebi, 
romlebic axdenen garemodan iodis akumulacias, maTi si-
cocxlis xanrZlivoba 48-52 saaTia, Semdgom isini buneb-
rivad ixocebian, maT mier dagrovili iodi zRvis wylis 
zedapirul fenaSi ixsneba. maRali temperaturis gamo 
wylis zedapiridan igi orTqls haerSi gadaaqvs, zRvidan 
saRamos 6 saaTidan Ramis 11 saaTamde yovelTvis uberavs 
xmeleTisaken dabali siCqaris qari, e.w. zRvis brizebi, 
romlebic Seicavs didi koncentraciiT adamianis orga-
nizmisaTvis asaTvisebeli formiT iods, magniums, bors 
da sxva elementebs, rac iZleva saSualebas e.w. aeroTe-
rapiuli procedurebis saSualebiT mraval daavadeba-
Ta samkurnalod. oRond unda iqnas gaTvaliswinebuli 
mxolod erTi garemoeba: zRvis sanapiro zolSi zRvis 
brizebi Tavisuflad gavrceldes, e.i. sanapiro zolis 
sivrce siganiT 150-200 m unda iyos gamWoli am qarebi-
saTvis. magnituri anomaluri velebis gavleniT adgili 
aqvs  erT-erT saintereso movlenas – mzis sinaTlis 
speqtrSi ultraiisferi sxivebis koncentracia urek-
Si ufro maRalia, vidre sxva kurortebze. rac iZleva 
saSualebas ufro mokle drois ganmavlobaSi moxdes ada-
mianis kanis feris Secvla e.w. garujva. kurort urekSi 
radiaciuli foni dabalia. es gamowveulia im garemoe-
biT, rom anomaluri magnituri velis Zalwirebi verti-
kalurad did manZilze vrceldeba, radgan atmosferos 
magnituri ganvladoba 1-is  tolia. magnituri veli
nela miileva. kosmosuri sivrcidan mzis qaris mier de-
damiwisken momavali damuxtuli radioaqtiuri nawilakebi 
am magnituri velis Zilwirebis mier Seqmnili magnituri 
barieris mier aireklebian am Zalwirebis gverdiT mdeba-
re sivrceSi da ver aRweven kurort urekis teritorias. 
am mizezis gamo Cernobilis avariis dros radiaciuli 
foni evraziis uzarmazar sivrceSi 3-4–jer aiwia, urekSi 
Zvel niSnulze darCa. es daadastura bunebrivma biolo-
giurma indikatorebma. e. i. iseTma mcenareebma, romlebic 
radiaciuli fonis momatebisas iRupebian. yvelasaTvis 
kargadaa cnobili. rom am avariis Semdeg mTel evraziul 
sivrceSi gogrisebrTa ojaxis is cnobili warmomadgenel-
ni, rogoricaa kitri da yabayi, Ria gruntSi ganadgur-
da, gadarCnen mxolod daxurul sivrceSi da saTburebSi
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ciuli fonis momatebisas iRupebian. yvelasaTvis karga-
daa cnobili, rom am avariis Semdeg mTel evraziul si-
vrceSi gogrisebrTa ojaxis is cnobili warmomadgenel-
ni, rogoricaa kitri da yabayi, Ria gruntSi ganadgurda, 
gadarCnen mxolod daxurul sivrceSi da saTburebSi. 
kurort urekis midamoebSi am mcenareebma Cveulebrivad 
gaagrZeles vegetacia. yvela zemoCamoTvlili unikalu-
ri samkurnalo, ekologiuri, klimaturi faqtorebi er-
TobliobaSi qmnian imis safuZvels, rom kurorti ureki 
gamoyenebuli iqnas adamianis gul-sisxlZarRvTa da sayr-
den-mamoZravebeli aparatis daavadebaTa samkurnalod. 
aseve didi warmatebiT SeiZleba gamoyenebul iqnas glu-
vi muskulaturis mqone organoebis daavadebaTa samkur-
nalod da maTi funqcionirebis xarisxis asamaRleblad. 
aRsaniSnavia erTi garemoeba: samkurnalo-gamajansaRebe-
li kurortebi, sadac gul-sisxlZarRvTa da sayrden-ma-
moZravebeli sistemebis daavadebebs mkurnaloben, Tavis 
samedicino maxasiaTeblebiT, procedurebis Catarebis 
parametrebiT da meTodikiT diametrialurad gansxvav-
debian da zogjer erTmaneTis mimarT ukuCveneba axasia-
TebT. adamianis sayrden-mamoZravebeli sistemis daava-
debebis samkurnalod ZiriTadad maRal temperaturuli 
Termuli procedurebi gamoiyeneba, gul-sisxlZarRvTa 
daavadebebis dros kardiologiuri problemebis gamo 
Termuli procedurebi ukunaCvenebia. kurort urekis 
samkurnalo faqtorebi Tavis bunebiT erTnairad warma-
tebiT gamoiyeneba, rogorc sayrden-mamoZravebeli sis-
temis, ise gul-sisxlZarRvTa daavadebaTa samkurnalod. 
kurort urekis samkurnalo faqtorebi warmatebiT ga-
moiyeneba infarqtisa da insultis Semdgomi periodis 
sareabilitaciod, magnituri qviSebis mastimulirebeli 
Tvisebebi Zalian efeqturia zogierTi ginekologiuri 
daavadebaTa, distrofiis samkurnalod, stresebis mosa-
xsnelad, mamakacis potenciis asamaRleblad, postra-
vmuli da qirurgiuli operaciebis Semdgom periodSi. 
daavadebul adamianTa sareabilitaciod. yvela zemoCa-
moTvlil daavadebaTa profilaqtikis mizniT, mizanSewo-
nilia winaswar gamajansaRebeli kursis gavla kurort 
urekSi, gansakuTrebiT bavSvTa da xandazmul paciente-
bisaTvis. saWirod migvaCnia CamovTvaloT is daavadeba-
ni, romlisganac ganikurnen pacientebi kurort urekSi. 
gankurnebul pacientTa procentuli raodenoba (85%-ze 
meti) akmayofilebs miRebul saerTaSoriso standartebs. 
 
Cvenebani kurort urekSi mkurnalobisa da dasvenebisavis:

1. hipertonuli daavadebebis I-II stadia, krizuli mimdinareobis 
da Tavis tvinis sisxlis mimoqcevis darRvevis niSnebis gareSe;
2. koronaluri aTeroskelrozi  - mxolod I sta-
dia daavadebis simZimis mixedviT e.i. avadmyofebi iSvia-
Ti stenokardiuli SetevebiT, romlebic viTardeba mxo-
lod didi fizikuri da emociuri datvirTvis Semdeg;
3. aTerosklerozuli kardiosklerozi kompensire-
buli sisxlis mimoqcevis an I xarisxis ukmarisobiT;
4. miokardiodistrofia, romelic viTadeba gulis kun-
Tis gadaRliT, endokrinuli, toqsikuri an neirogenuli 
xasiaTisaa. sisxlis mimoqcevis ukmarisobis I stadiis dros;
5. gulis SeZenili mankebi, rodesac ar aris marcxe-
na venuri xvrelis da aortis mkveTrad gamoxatuli 
stenozi. sisxlis mimoqceva kompensirebulia an I xaris-
xis ukmarisobaa, revmatuli procesi araaqtiur fazaSi;
6. qvemo kidurebis sisxlZarRvTa maoblitirebuli 
aTerosklerozi trofikuli wylulebis da gangrenis gareSe;
7. maoblitirebuli endarterniiti, kidurSi sisxlis mi-
moqcevis moSlis araumetes II stadiisa, remisiis periodSi;
8. qvemo kidurTa qronikuli Tromboflebiti (mwvave procesis gav-
lidan aranakleb 6 Tvisa);
9. alimenturi simsuqne
10. sayrden-mamoZravebeli aparatis daavadebani (revmatuli da infeq-
ciuri poliarTriti qronikul stadiaSi procesis aqtivobis gareSe);

11. nervuli sistemis funqciuri daavadebani: hiper-
toniuli formis nevrozi, klimaqteriuli nevrozi;
12. periferiuli nervuli sistemis daavadeba-
ni (nevriti, nevralgia) reabilitaciis stadiaSi;
13. bavSvTa kontigentis daavadebebi: spinalu-
ri rbili damblebi sameano damblebi, poliomeli-
tis narCeni movlenebi, perTesis daavadeba, raqiti.
     
XX saukunis bolo wlebSi msoflio samedicino mecniere-
baSi ganviTarebis axali etapi daiwyo. cnobilia, rom 50-ian 
wlebidan antibiotikebis gamogonebam da samedicino praq-
tikaSi danergvam gamoiwvia medicinis mecnierebis revolu-
ciuri ganviTareba. XX saukunis bolos antibiotikebma Ta-
visi SesaZleblobebi TiTqmis amowura. medicinaSi farTod 
dainerga lazeruli da informaciuli teqnika. mkveTrad 
gaumjobesda daignostikisa da analizis sizuste. amJamad 
dRis wesrigSi dadga adamianis, rogorc biologiuri obi-
eqtis, sakuTar SesaZleblobaTa zRvaris zusti gansazRvra 
da am SesaZleblobebis daavadebaTa samkurnalod gamoyeneba 
garemo pirobebis daxmarebiT. samedicino reabilitacia am-
Jamad warmoadgens axal swrafad ganviTarebad samecniero 
mimarTulebas, romlis mTavari amocanaa avadmyofi adamia-
nebis gankurneba organizmis biologiuri SesaZleblobebis 
maqsimaluri da medikamentebis minimaluri gamoyenebiT.  am 
saqmeSi magnitoTerapias eniWeba didi roli. kurort urekis 
unikaluri samkurnalo faqtorebi, gansakuTrebiT magnitu-
ri magnetituri qviSebis magnituri aplikaciis gamoyeneba, 
aeroTerapiis, TalasoTerapiis da sxva maTTan dakavSirebu-
li fizio-Terapiuli procedurebis daxmarebiT axal Sesa-
Zleblobebs gamoavlens mraval daavadebaTa samkurnalod.

zRvis subtropikuli klimati, mTisa da zRvis Sereuli 
haeri, romelic gajerebulia pliaJis mimdebare fiWvna-
risa da evkaliptebis aromatiT, titanomagnetitiT mdi-
dar magnetituri qviSis plaJebze magnituri framoTera-
piis efeqturi gamoyeneba iZleva imis SesaZleblobas, rom 
kurorti ureki am profilis samkurnalo-gamajansaRe-
bel kurortebs Soris iyos yvelaze mniSvnelovani mTel 
msoflioSi. amisaTvis yvela winamZRvrebi ukve arsebobs.
am bolo wlebSi kurorti ureki TandaTan dauaxlo-
vda Tavisi ganviTarebiT saerTaSoriso standartebs. 
SemuSavda da mTavrobis mier damtkicda kurortis mo-
mavali ganviTarebis generaluri gegma. aSenda da wels 
eqspluataciaSi Sedis wyalmomaragebisa da gazmomarage-
bis Tanamedrove sistema, uaxlesi teqnologiis pnevmati-
kuri sakanalizacio sistema. urekSi Tavmoyrilia Cveni 
qveynis sastumro sawolebis TiTqmis 30%. maT Soris 5 
varskvlaviani “mariotis” brendis niSnis mqone sastumro 
“paragrafi” 220 nomriT (cnobisaTvis: ”mariotis” brendis 
sastumroebi msoflios mraval qveyanaSia ganlagebuli. 
sastumro ”paragrafi” maTgan gamoirCeva imiT, rom igi 
mdebareobs kurort urekis SekveTilis ubanSi, uSualod 
zRvispiras, magnetituri qviSis pliaJze, zRaprulad 
lamaz adgilas). mTel evropaSi Tanamedrove teqnikuri 
saSualebebiT aRWurvili sabavSvo gasarTobi disnei-
lendi “cicinaTela”. mTel msoflioSi erT-erTi gamor-
Ceuli, uaxlesi Tanamedrove teqnikuri saSualebebiT 
aRWurvili, saerTaSoriso stadartebis donis akusti-
kis mqone, moZravi kedlebiTa da moZravi saxuraviT 10 
000 adgiliani safestivalo sakoncerto darbazi BLACK 
SEA ARENA (cnobisaTvis: dRemde yvelaze gamorCeu-
lad miiCneoda aSS-Si sakurorto q. maiami-Si arsebuli 
analogiur klasis sakoncerto darbazi 8000 adgiliT, 
oRond mas gaaCnia moZravi mxolod saxuravi. latviaSi, 
kurort iurmalaSi, sadac mravali saerTaSoriso fes-
tivalebi imarTeba, aris mxolod 4500 adgiliani sakon-
certo darbazi), saocrad unikaluri musikaluri parki, 
damTavrebis stadiaSia dendrologiuri parkis gaSeneba.
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